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1

Inleiding

In het kader van de vaststellingsprocedure heeft het ontwerp van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Veghel - Asten en het bijbehorende MER vanaf 29 mei tot en met 9
juli voor eenieder ter inzage gelegen op het provinciehuis. Voorts was het plan in te zien
via de landelijke voorziening www.ruimteliikeplannen.nl en de provinciale website
www.brabant.nl/ontwerpinpassingsplanN279VeghelAsten.
Gedurende de genoemde termijn kon eenieder schríftelijk of mondeling een zienswijze
indienen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 429 zienswijzen ontvangen. On
dernemersvereniging Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel heeft op haar website haar leden
opgeroepen om een zienswijze in te dienen op het ontwerp PIP. Zij heeft daarvoor een
voorbeeldtekst opgesteld die ze aan een ieder ter beschikking stelde als basis voor een
individueel in te dienen zienswijze. Langs deze weg zijn 519 (nagenoeg) gelijkluidende
zienswijzen ontvangen. Dat brengt het totaal aantal ingediende zienswijzen op 948.
In deze nota worden de binnengekomen zienswijzen samengevat en van een reactie
voorzien.
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Adviezen

2.1

De commissie voor de m.e.r.

In het rapport van 31 juli 2018 heeft de commissie voor de m.e.r. haar toetsingsadvies
over het milieueffectrapport N279 Veghel - Asten uitgebracht (projectnummer: 3155). De
Commissie concludeert dat het MER alle essentiële informatie bevat over de milieugevol
gen van de aanpassing van de N279 tussen Veghel en Asten. Hiermee kan de provincie
het milieubelang volwaardig meewegen in haar besluit over het plan.
Voorkeursa lte rnatief

De Commissie voor de m.e.r. leest in het MER dat optimalisatie van de bestaande weg
(alternatief 1) de verkeersproblemen even goed oplost als het alternatief met een omlei
ding bij Dierdonk (alternatief 3), maar minder negatieve milieueffecten veroorzaakt. Toch
wordt alternatief 3 gekozen. Hoe de weging tussen de verschillende alternatieven heeft
plaatsgevonden en hoe de keuze is gemaakt, is voor de Commissie onduidelijk. Op basis
daarvan adviseert de Commissie om in de toelichting bij het PIP te beschrijven welke rol
het MER heeft gespeeld bij de keuze van het alternatief 3 als basis voor de uitwerking van
het voorkeursalternatief. In dat kader merkt de provincie het volgende op.
Het voorkeursalternatief is het resultaat van een intensief proces met de regio. De Stuur
groep N279 Veghel-Asten heeft (uitgezonderd de gemeente Gemert-Bakel) geadviseerd
te kiezen voor een 'toekomstbestendige aanpak'. Deze bestaat ter hoogte van Helmond
uit het aanleggen van een omleiding om Helmond met een 2x1-baans profiel. Uit de verkeersanalyse blijkt dat de doelstellingen qua doorstroming en verkeersveiligheid met
deze keuze gehaald worden. Uit de milieueffectrapportage blijkt dat hiermee ook de ge
luidsoverlast nabij het huidige tracé vermindert. De omleiding maakt het mogelijk om het
tracé in de toekomst (na 2030) zonder veel meerkosten alsnog uit te breiden naar 2x2
rijstroken als de verkeersdruk daar aanleiding toe geeft.
Onder een 'toekomstbestendige aanpak' zijn de volgende vier elementen te verstaan:
1.
Nu doen wat nodig is
Uit de verkeersanalyses blijkt dat voor de periode tot 2030 een 2x1-baans wegprofiel met
ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen voor de N279 volstaat. Om de doorstroming
en verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren, worden bestaande knelpunten
nu opgeheven door kruisingen, aansluitingen en oversteken ongelijkvloers te maken (ver
hoging verkeersveiligheid).
2.
Het kiezen van een tracé dat geschikt is voor de toekomst
Bij het ongelijkvloers maken van de kruisingen, aansluitingen en oversteken worden deze
meteen uitgevoerd in een 2x2 gedimensioneerd ontwerp. Dit maakt het mogelijk om het
tracé in de toekomst zonder veel meerkosten alsnog uit te breiden naar 2x2 rijstroken als
de verkeersdruk daar aanleiding toe geeft.
3.
Toepassen van slimme mobiliteitsoplossingen ('smart mobility')
Om de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op de N279 te verbeteren wor
den ook de mogelijkheden van smart mobility verkend door de inzet van nieuwe tech-
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nieken met pilots en experimenten. Smart mobility is belangrijk om deze doelen te berei
ken maar deze worden niet als noodzakelijke voorwaarden gezien. Daarvoor kan nog met
te weinig zekerheid over het effect worden gesproken. Indien deze pilots succesvol blij
ken, moeten de ze snel op grotere schaal toegepast kunnen worden. Al voor de ombouw
van de weg, passen we bewezen technieken toe.
4. Monitoren en evalueren
De verkeerssituatie op de N279 Veghel - Asten wordt na de voorgestelde aanpassingen
periodiek gemonitord. Mocht uit de monitoring blijken dat het verkeer dusdanig toe
neemt dat het 2x1-profiel met toepassing van Smart mobility ontoereikend wordt, dan
kan de verbreding naar 2x2 rijstroken zonder fysieke aanpassingen van de ongelijkvloerse
kruisingen en aansluitingen worden gerealiseerd.
Bij Helmond zijn twee alternatieven (het huidige tracé en een omleiding om Helmond)
onderzocht. Deze zijn op vele aspecten met elkaar vergeleken. De meest doorslaggeven
de zijn onderstaand verwoord:
Doorstroming
De omleiding Helmond leidt tot een betere doorstroming op de N279 in vergelijking met
aanpassing van het huidige tracé. De omleiding zorgt er namelijk voor dat regionaal ver
keer en lokaal verkeer van elkaar worden gescheiden. Het regionaal doorgaand verkeer
(en daarmee 80% van het vrachtverkeer) rijdt via de nieuwe omleiding. Hierdoor wordt
het huidige tracé via de Wolfsputterbaan voor circa 50% ontlast en zal de intensiteit op
de Rembrandtlaan in Helmond dalen. De verkeersdruk wordt hiermee verspreid en daar
door is op zowel het huidige als op het nieuwe tracé sprake van een goede doorstroming.
Omdat er minder verkeer op de Wolfsputterbaan blijft rijden, neemt hiermee de bereik
baarheid van de stads- en dorpskernen (Bakel, Helmond-Noord, Helmond-Centrum, Dierdonk) toe. Ook de doorstroming van het verkeer van en naar Bakel neemt hiermee toe.
Regiobestuurders hebben bovendien afgesproken dat de nieuwe aansluiting
N279^olfsputterbaan zo ontworpen wordt dat ook deze bijdraagt aan verbetering van
de doorstroming (een vloeiende aansluiting zonder verkeerslichten).
Verkeersdruk
Indien er voor het aanpakken van het huidige tracé gekozen zou zijn, dan zorgt deze er
voor dat de verkeersdruk op het wegennet in de wijken Helmond-Noord en Dierdonk
toeneemt en het daar drukker wordt. Daarbij neemt ook de overlast toe in deze omlig
gende wijken. Ook zal een aantal kruispunten in de wijken Helmond-Noord en Dierdonk,
die nu een zeer beperkte restcapaciteit hebben, zwaarder worden belast en daardoor
zelfs overbelast worden, waardoor nieuwe knelpunten ontstaan. Om de doorstroming op
de N279 te blijven garanderen, zou een parallelstructuur tussen Waterleliesingel en Venuslaan moeten worden aangelegd. De omleiding zorgt ervoor dat deze ongewenste
effecten in de wijken en op de kruispunten niet optreedt.
Milieueffecten
Het verbeteren van de leefbaarheid is verbonden aan de verbetering van de doorstro
ming en de verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming op de N279 nemen de
geluidsbelasting en de uitstoot van voertuigen op die locaties af en dit komt de leefbaar
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heid ten goede. De aanleg van de omleiding verbetert de leefbaarheid in de stad. De om
leiding vermindert het aantal ernstig geluidgehinderden rondom de Wolfsputterbaan in
de wijken Helmond-Noord en Dierdonk. Daar wonen relatief veel mensen. Hier staat te
genover dat er door de omleiding, nieuwe (andere) bewoners te maken krijgen met ge
luidhinder. Het treft concreet minder mensen maar de toename ten opzichte van de hui
dige situatie is voor deze groep mensen wel relatief groter, omdat ze nu weinig tot hele
maal geen geluidhinder ervaren. Via mitigerende maatregelen (stil asfalt, geluidschermen
en gevelmaatregelen ) is het effect bij beide alternatieven terug te dringen. Daar waar de
hinder boven de norm treedt zijn maatregelen vereist. Bij een keuze voor de aanpak van
het huidige tracé neemt de geluidshinder naast het tracé en op het onderliggende we
gennet en in de wijken door Helmond plaatselijk toe. Met name in de wijken is dit effect
lastig te mitigeren. In geval van de omleiding is deze hinder beter te mitigeren.
Het is evident dat de omleiding Helmond als een significante aantasting van waarden
zoals natuurdoelen en natuurkwaliteit, waterhuishouding, kwaliteit van bodem, rust,
stilte en landschapsstructuur te beschouwen is. Het PIP biedt de ruimte om voor de ge
volgen van de aantasting van de waarden maatregelen te treffen, te mitigeren of te com
penseren. In het PIP zijn nadeel-verzachtende maatregelen voorgesteld. Het betreft het
aanleggen van een ecoduct, het toepassen van geluidsarm asfalt en geluidsschermen of wallen, het treffen van ecologische voorzieningen (bijvoorbeeld dassentunnels en gelei
dingen voor vleermuizen), het waarborgen van landschappelijke inpassing en ruimtelijke
kwaliteit en het waarborgen van voldoende waterbergingscapaciteit. In het herstel en
versterken van de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit wordt fors geïnves
teerd.
Sinds de zomer van 2018 zijn direct omwonenden, belanghebbenden, grondeigenaren en
betrokken partijen zoals dorpsraden, wijkraden en ZLTO samen met waterschap, ge
meenten en provincie een proces gestart om tot een kwaliteitsimpuls te komen in de het
beekdal van de Bakelse Aa en Bakelse Beemden. Gezamenlijk wordt gezocht naar ruimte
naar een klimaatbestendige waterbergingsopgave, ruimte voor de landbouw, versterking
van het landschap en natuur en naar recreatieve mogelijkheden. Ook in het kader van de
uitvoering zal gestuurd worden op zoveel mogelijk behoud en herstel van de ruimtelijke
en natuurlijke kwaliteit om en nabij het plangebied. De aanleg van de weg hoeft een
eventuele toekomstige uitbreiding van de waterbergingscapaciteit niet in de weg te
staan.
Toekomstbestendigheid: groei naar 2x2 rijstroken
Vanuit de behoefte om de N279 toekomstbestendig aan te leggen anticipeert het project
op de mogelijke uitbreiding naar 2x2 rijstroken na 2030. Het huidige tracé door Helmond
ligt ingeklemd tussen het kanaal en de wijk Dierdonk en is voor de maatvoering welke
hoort bij een 2x2 weg niet geschikt. Een toekomstige verbreding naar 2x2 rijstroken zou
betekenen dat een aantal kruispunten in de stad overbelast raakt, waardoor de capaciteit
van deze kruispunten vergroot dient te worden. Dit heeft ruimtebeslag voor extra en
langere opstelstroken in de stad tot gevolg. In het stedelijk gebied is die ruimte niet aan
wezig, waarmee particuliere gronden en wellicht woningen opgekocht dienen te worden.
Ook aanvullende veiligheidsmaatregelen zullen nodig zijn. Door de 'ingeklemde' ligging
van de N279 tussen de Zuid-Willemsvaart en de hoogspanningslijn, zal bij een verbreding
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naar 2x2 rijstroken de hoogspanningslijn verplaatst, dan wel verkabeld moeten worden
(dat wil zeggen onder de grond). Verplaatsing of verkabeling van een hoogspanningslijn
midden in stedelijk gebied is een complexe, langdurige maar ook kostbare operatie. Beide
situaties brengen dus zeer hoge kosten met zich mee. Daarnaast dient bij een mogelijke
verbreding naar 2x2 een achttal civiele kunstwerken (bijvoorbeeld viaducten) in de stad
te worden vervangen inclusief veiligheidsmaatregelen en inclusief het verleggen van de
parallelstructuren naast de N279 (die bij een 2x1-baans weg al benodigd zijn). Dergelijke
hoge maatschappelijke kosten beschouwt de provincie als buitenproportioneel.
Het tracé van de omleiding is fysiek geschikt te maken voor een uitbreiding naar 2x2 door
de civiele kunstwerken al op de juiste afmetingen aan te leggen. Zonder veel meerkosten
kan het tracé van de omleiding in de toekomst worden verbreed naar een 2x2 weg als de
verkeersdrukte daar aanleiding toe geeft. Toekomstvast investeren (dus aansluitingen,
kruisingen en oversteken ongelijkvloers en in 2x2-profiel aanleggen) vergt direct de keuze
voor een toekomstbestendig tracé.
Kosten
Alternatief 1 (ombouw van de N279 inclusief de aanpak van het bestaand tracé door
Veghel en het bestaand tracé door Helmond) is begroot op C 200 miljoen. Alternatief 3
(ombouw van de N279 inclusief de aanpak van het bestaand tracé door Veghel en een
nieuw aan te leggen omleiding bij Helmond, inclusief het ecoduct) is begroot op C 245
miljoen (zie samenvatting MER).
Indien een vergelijking wordt gemaakt waarbij zowel het huidige tracé als de omleiding
zullen worden omgebouwd naar een 2x2-baans weg, dan laat een ruwe inschatting zien
dat het huidige tracé (in een 2x2-baans weg) 1,25 tot 1,5 keer meer kost dan de omlei
ding (in een 2x2-baans weg). Dit wordt veroorzaakt door de dure ingrepen op en nabij het
bestaande tracé, zoals het aanpassen van 8 kunstwerken in de stad, het mogelijk aanko
pen van woningen, het verleggen of verkabelen van de hoogspanningsleiding, de om
bouw van de parallelstructuur nabij Waterleliesingel-Venusweg, het treffen van mitige
rende en compenserende maatregelen en de verdubbeling van het wegprofiel. De laatste
twee genoemde maatregelen vinden aanvullend ook plaats indien de omleiding door
groeit naar een 2x2-baans weg.
De provincie vindt, mede gebaseerd op een gedragen advies van de regiobestuurders van
de gemeenten Meierijstad, Laarbeek, Helmond, Deurne en Asten (exclusief gemeente
Gemert-Bakel), het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat (als adviseur), dat de om
leiding een meer robuuste en toekomstbestendige oplossing is, ondanks de nu duurdere
omleiding om Helmond. Bij een groei naar een 2x2-baans weg treden in geval van het
bestaande tracé onevenredig hoge maatschappelijke kosten op. Het nu gekozen robuuste
en toekomstbestendige tracé zal hiermee bijdragen aan een sterke regionale mobil iteitsstructuur met asfalt én smart mobility. Ook wordt invulling gegeven aan de sterke randenstructuur in de regio die het programma SmartwayZ.NL (waarvan ombouw van de
N279 onderdeel is) nastreeft.
De gekozen oplossing zorgt ervoor dat meer inwoners in hun leefomgeving erop vooruit
gaan dan erop achteruit. Het maatschappelijke belang van de inwoners in zowel het
stedelijke als landelijk gebied, het openbare belang van een veilige en verkeerskundig
robuuste oplossing en de minst dure toekomstvaste oplossing, wegen op tegen de nu
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hogere kosten en de doorsnijding van het landelijk gebied. Uiteraard met goede mitige
rende en compenserende maatregelen en een kwaliteitsimpuls van de doorsneden ge
bieden.
Er is niet voor gekozen om de omleiding als een wijzigingsbevoegdheid in het PIP op te
nemen. De provincie hecht groot belang aan onmiddellijke uitvoering van de omleiding
vanwege de hiervoor beschreven positieve effecten op de doorstroming en de verkeers
veiligheid. Een nadere ruimtelijke afweging in de vorm wijzigingsbevoegdheid is in dat
licht niet doelmatig.
Mitigatie en compensatie

Het MER gaat in op de wettelijk verplichte mitigatie- en compensatiemaatregelen die
voortkomen uit het voornemen. De maatregelen worden in het MER vooral globaal en in
de vorm van kansen geduid. De Commissie constateert dat de mogelijkheden voor miti
gatie en compensatie die in het MER worden gepresenteerd, nog concreet moeten wor
den vastgelegd.
Het PIP is een globaal juridisch-planologisch kader voor de aanleg, inrichting en het be
heer van de N279 Veghel - Asten. De herinrichting van de weg gaat gepaard met de no
dige mitigerende en compenserende maatregelen voor met name de aspecten geluid,
natuur en ruimtelijke kwaliteit. Wat betreft de borging van deze maatregelen is aangeslo
ten bij de toepasselijke wettelijke normen. In de planregels zijn voorwaardelijke verplich
tingen opgenomen om te waarborgen dat aan de eigen bij of krachtens de Wet geluid
hinder en de Verordening Ruimte van de provincie wordt voldaan. Daarmee voldoet het
PIP aan de daaraan te stellen regels.
De vormgeving van de weg en de inrichting van de groenbestemming en de landschappe
lijke inpassingsmaatregelen worden welbewust verlegd naar de fase van de uitvoering.
Die vrijheid is gereserveerd om de kennis en kunde en creativiteit van de marktpartij zo
goed mogelijk te benutten. Belangen worden nadrukkelijk meegenomen en belangheb
benden worden betrokken in het vervolgtraject op ten minste drie momenten:
1.
In de contractvoorbereidingsfase (voordat het contract met de uitvoerende markt
partij wordt gesloten).
2.
Vlak voor de start van het ontwerpproces van de uitvoerende marktpartij.
3.
Bij het concept ontwerp van de uitvoerende marktpartij.
2.2

BrabantAdvies

BrabantAdvies beveelt een expliciete koers voor toekomstbestendige mobiliteit aan. Bij
de keuze voor 2 x 1 rijstroken heeft BrabantAdvies de volgende aandachtspunten:
- Draag de expliciete koers uit dat er nu geïnvesteerd wordt in slimmere en andere
vormen van mobiliteit van personen en goederen en in gedragsverandering.
- Inzetten op 2x1 betekent dat het druk zet op innovatie, om nieuwe methoden
van mobiliteit te ontwikkelen en in te zetten.
- Verbind het vraagstuk van mobiliteit voor zover relevant met andere domeinen.
- Zet (nog) meer in op verkeersveiligheid.
- Zorg voor een integrale benadering van de monitoring.
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Daarnaast heeft BrabantAdvies bij de uitvoering de volgende aandachtspunten:
- Zekerheid voor herstel en compensatie van natuur en landschap.
- Brede toepassing van duurzaamheid.
- Circulaire viaducten.
- Betrokkenheid omgeving.
In reactie merken GS het volgende op.
De provincie beschouwt de door BrabantAdvies genoemde aandachtspunten bij de keuze
voor 2 x 1 rijstroken als een aansporing om door te gaan op de ingezette weg naar slim
me en innovatieve mobiliteitsoplossingen binnen het programma SmartwayZ.NL. Geza
menlijk met SmartwayZ.NL werkt de provincie aan een adequate monitoringstool, die
een 'realtime-inzicht' geeft in verkeersstromen en -gedrag. Parallel daaraan wordt ge
werkt aan een 'beoordelingskader' ter ondersteuning van de besluitvorming over een
mogelijke groei naar een 2 x 2 baans weg. Doorontwikkeling naar een meer integrale
monitoring, kan onderdeel zijn van de 'gebruikersbenadering' binnen SmartwayZ.NL.
De aandachtspunten die BrabantAdvies relateert aan de uitvoering zijn begrijpelijk en
terecht. De wegaanpassing dient de doorstroming en de verkeersveiligheid maar raakt
aan tal van andere belangen. Te noemen vallen het woon- en leefklimaat, de ruimtelijke
kwaliteit en de natuurwaarden. De provincie is zich terdege bewust van de nadelige ef
fecten die worden veroorzaakt. Zij spant zich er maximaal voor in om deze te vermijden
ofwel te verzachten. Een intensieve afstemming met de omgevingsactoren is daarvoor
een noodzakelijke voorwaarde. De provincie zet die afstemming voort in de fase van de
uitvoering. Er zijn ook ambities gemoeid met de wegaanpassing. In feite hebben ook die
betrekking op het woon- en leefklimaat, de ruimtelijke kwaliteit en de natuur. Na de planfase start naar alle waarschijnlijkheid de marktconsultatie. De markt wordt uitgedaagd
om op deze aspecten tot optimalisaties te komen en daarbij nadrukkelijk de afstemming
met de omgeving te zoeken. Het PIP is in dat licht te beschouwen als een faciliterend
juridisch-planologisch kader, dat alle ruimte geeft aan locatiegericht maatwerk.
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Zienswijzen

In deze nota worden de ontvangen zienswijzen in samenvattende vorm weergegeven en
wordt per zienswijze aangegeven tot welke reactie deze aanleiding geeft en in hoeverre
deze leidt tot aanpassing van het PIP. De samenvattingen pretenderen geen volledigheid.
Bij de beoordeling van de zienswijzen zijn evenwel alle originele brieven, elektronische
berichten en bijlagen, zoals deze bij de provincie zijn ingediend, betrokken. Uit de analyse
van de zienswijzen komt een aantal frequent terugkerende thema's naar voren. In para
graaf 3.1 worden deze thema's voorafgaand aan de afzonderlijke becommentariëring van
de zienswijzen behandeld. In de beantwoording van de zienswijzen wordt waar mogelijk
volstaan met een verwijzing naar de van toepassing zijnde thema's. Naast terugkerende
thema's is sprake van een aantal identieke zienswijzen. Deze identieke zienswijzen wor
den in paragraaf 3.2 behandeld. Ook naar deze identieke zienswijzen - en de reacties
waartoe zij GS aanleiding geven - wordt verwezen bij de beantwoording van de individue
le zienswijzen. In paragraaf 3.3 worden de zienswijzen behandeld die via de Onderne
mersvereniging Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel zijn binnengekomen.
3.1

Thema's

In de zienswijzen is sprake van regelmatig terugkerende thema's. Het belang van deze
thema's in relatie tot het onderhavige PIP wordt hierna toegelicht. Achtereenvolgens gaat
het om de volgende thema's:
- Nut en Noodzaak;
- Omleiding Helmond;
- 2 x 2 rijstroken;
- Natuurcompensatie;
- Ruimtelijke kwaliteit;
- Woon- en leefklimaat;
- Geluid;
- Uitvoeringsfase;
- Planschade.
Thema Nut en noodzaak

Met de aanpak van de N279 wordt gewerkt aan de verbetering van de doorstroming en
de verkeersveiligheid. Het probleem ligt bij de gelijkvloerse aansluitingen en het wegvak
in de kern Veghel. Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat het huidige aantal knelpun
ten weliswaar nog niet talrijk is, maar dat dit al in de nabije toekomst (2030) zal toene
men. Het grootste probleem voor de doorstroming ligt bij de gelijkvloerse aansluitingen.
Verschillende gelijkvloerse aansluitingen kunnen in 2030 het verkeer niet afwikkelen,
waardoor meer wachtrijen en ongevallen ontstaan. Dit probleem wordt versterkt door
het grote aandeel vrachtverkeer (langzaam optrekken en remmen). De capaciteit van de
N279 blijkt niet het grootste obstakel voor de doorstroming, er is voldoende restcapaciteit. Mits uitgevoerd met ongelijkvloerse kruisingen, biedt de huidige 1 x 2 (1 rijbaan met
2 rijstroken) uitvoering van de weg voldoende capaciteit tot ten minste 2030, met uit
zondering van Veghel. Dat deel van het tracé wordt, gezien de drukte op dit deel van de
N279 - tussen de A50 en de Taylorbrug - in 2 x 2 rijstroken uitgevoerd met gelijkvloerse
kruisingen (er is fysiek geen ruimte voor ongelijkvloerse kruisingen). De verkeersprognoses maken duidelijk dat deze problemen groter zullen worden, met meerdere knelpun
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ten, als er niets verandert. In combinatie met gelijkvloerse aansluitingen zorgt de hoge
intensiteit voor veel optrekkend en remmend verkeer, waardoor meer kop-staart botsin
gen ontstaan. Op de aansluitingen zelf zijn er juist veel flankongevallen. Het aantal onge
vallen zal tot 2030 verder stijgen door de toename van de intensiteiten en het aantal
knelpunten. Het aantal slachtofferongevallen op de N279 Veghel-Asten stijgt naar ver
wachting van 10 in 2010 tot 14 in 2030.
Om de doelstellingen van de N279 Veghel-Asten te bereiken is gekozen voor een toekomstbestendige aanpak. Dit houdt in:
- Het afstemmen van de ruimtelijke ingrepen op wat nu nodig is. Opwaardering naar 2
x 2 rijstroken is hiervoor niet nodig.
- Een toekomstbestendig tracé realiseren. Dat houdt in dat kunstwerken toekomstvast
worden berekend en uitgezet zodat de N279 Veghel-Asten flexibel en tegen lage kos
ten op de dan actuele capaciteitsbehoefte kan worden aangepast als dat na monito
ring nodig mocht zijn. Dit omvat het ongelijkvloers maken van aansluitingen, bere
kend op een eventuele toekomstige uitbreiding naar 2 x 2 rijstroken.
- Toepassen van Smart Mobility. Smart Mobility is een verzameling van technologische
maatregelen en slimme mobiliteitsdiensten om reizigersgedrag te veranderen, door
stroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.
- Monitoren en evalueren. De verkeerssituatie op de N279 Veghel-Asten wordt na het
opheffen van de bestaande knelpunten periodiek gemonitord. De mogelijkheden van
Smart Mobility op de N279 Veghel-Asten worden door middel van pilots en experi
menten verkend. Mocht na monitoring blijken dat de toename van het verkeer op
termijn niet (alleen) met Smart Mobility-oplossingen kan worden opgevangen, dan
kan de verbreding naar 2 x 2 rijstroken zonder kostbare aanpassingen van de ongelijk
vloerse kruisingen en aansluitingen worden gerealiseerd.
Thema Omleiding Helmond

Het voorkeursalternatief is het resultaat van een intensief proces met de regio. De Stuur
groep N279 Veghel-Asten heeft (uitgezonderd de gemeente Gemert-Bakel) geadviseerd
te kiezen voor een 'toekomstbestendige aanpak'. Deze bestaat ter hoogte van Helmond
uit het aanleggen van een omleiding om Helmond met een 2x1-baans profiel. Uit de verkeersanalyse blijkt dat de doelstellingen qua doorstroming en verkeersveiligheid met
deze keuze gehaald worden. Uit de milieueffectrapportage blijkt dat hiermee ook de ge
luidsoverlast nabij het huidige tracé vermindert. De omleiding maakt het mogelijk om het
tracé in de toekomst (na 2030) zonder veel meerkosten alsnog uit te breiden naar 2x2
rijstroken als de verkeersdruk daar aanleiding toe geeft.
Onder een 'toekomstbestendige aanpak' zijn de volgende vier elementen te verstaan:
1. Nu doen wat nodig is
Uit de verkeersanalyses blijkt dat voor de periode tot 2030 een 2x1-baans wegprofiel met
ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen voor de N279 volstaat. Om de doorstroming
en verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren, worden bestaande knelpunten
nu opgeheven door kruisingen, aansluitingen en oversteken ongelijkvloers te maken (ver
hoging verkeersveiligheid).
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2.
Het kiezen van een tracé dat geschikt is voor de toekomst
Bij het ongelijkvloers maken van de kruisingen, aansluitingen en oversteken worden deze
meteen uitgevoerd in een 2x2 gedimensioneerd ontwerp. Dit maakt het mogelijk om het
tracé in de toekomst zonder veel meerkosten alsnog uit te breiden naar 2x2 rijstroken als
de verkeersdruk daar aanleiding toe geeft.
3.
Toepassen van slimme mobiliteitsoplossingen ('smart mobility')
Om de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op de N279 te verbeteren wor
den ook de mogelijkheden van smart mobility verkend door de inzet van nieuwe tech
nieken met pilots en experimenten. Smart mobility is belangrijk om deze doelen te berei
ken maar deze worden niet als noodzakelijke voorwaarden gezien. Daarvoor kan nog met
te weinig zekerheid over het effect worden gesproken. Indien deze pilots succesvol blij
ken, moeten de ze snel op grotere schaal toegepast kunnen worden. Al voor de ombouw
van de weg, passen we bewezen technieken toe.
4.
Monitoren en evalueren
De verkeerssituatie op de N279 Veghel - Asten wordt na de voorgestelde aanpassingen
periodiek gemonitord. Mocht uit de monitoring blijken dat het verkeer dusdanig toe
neemt dat het 2x1-profiel met toepassing van Smart mobility ontoereikend wordt, dan
kan de verbreding naar 2x2 rijstroken zonder fysieke aanpassingen van de ongelijkvloerse
kruisingen en aansluitingen worden gerealiseerd.
Bij Helmond zijn twee alternatieven (het huidige tracé en een omleiding om Helmond)
onderzocht. Deze zijn op vele aspecten met elkaar vergeleken. De meest doorslaggeven
de zijn onderstaand verwoord:
Doorstroming
De omleiding Helmond leidt tot een betere doorstroming op de N279 in vergelijking met
aanpassing van het huidige tracé. De omleiding zorgt er namelijk voor dat regionaal ver
keer en lokaal verkeer van elkaar worden gescheiden. Het regionaal doorgaand verkeer
(en daarmee 80% van het vrachtverkeer) rijdt via de nieuwe omleiding. Hierdoor wordt
het huidige tracé via de Wolfsputterbaan voor circa 50% ontlast en zal de intensiteit op
de Rembrandtlaan in Helmond dalen. De verkeersdruk wordt hiermee verspreid en daar
door is op zowel het huidige als op het nieuwe tracé sprake van een goede doorstroming.
Omdat er minder verkeer op de Wolfsputterbaan blijft rijden, neemt hiermee de bereik
baarheid van de stads- en dorpskernen (Bakel, Helmond-Noord, Helmond-Centrum, Dierdonk) toe. Ook de doorstroming van het verkeer van en naar Bakel neemt hiermee toe.
Regiobestuurders hebben bovendien afgesproken dat de nieuwe aansluiting
N279^olfsputterbaan zo ontworpen wordt dat ook deze bijdraagt aan verbetering van
de doorstroming (een vloeiende aansluiting zonder verkeerslichten).
Verkeersdruk
Indien er voor het aanpakken van het huidige tracé gekozen zou zijn, dan zorgt deze er
voor dat de verkeersdruk op het wegennet in de wijken Helmond-Noord en Dierdonk
toeneemt en het daar drukker wordt. Daarbij neemt ook de overlast toe in deze omlig
gende wijken. Ook zal een aantal kruispunten in de wijken Helmond-Noord en Dierdonk,
die nu een zeer beperkte restcapaciteit hebben, zwaarder worden belast en daardoor
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zelfs overbelast worden, waardoor nieuwe knelpunten ontstaan. Om de doorstroming op
de N279 te blijven garanderen, zou een parallelstructuur tussen Waterleliesingel en Venuslaan moeten worden aangelegd. De omleiding zorgt ervoor dat deze ongewenste
effecten in de wijken en op de kruispunten niet optreedt.
Toekomstbestendigheid: groei naar 2x2 rijstroken
Vanuit de behoefte om de N279 toekomstbestendig aan te leggen, anticipeert het project
op de mogelijke uitbreiding naar 2x2 rijstroken na 2030. Het huidige tracé door Helmond
ligt ingeklemd tussen het kanaal en de wijk Dierdonk en is voor de maatvoering welke
hoort bij een 2x2 weg niet geschikt. Een toekomstige verbreding naar 2x2 rijstroken zou
betekenen dat een aantal kruispunten in de stad overbelast raakt, waardoor de capaciteit
van deze kruispunten vergroot dient te worden. Dit heeft ruimtebeslag voor extra en
langere opstelstroken in de stad tot gevolg. In het stedelijk gebied is die ruimte niet aan
wezig, waarmee particuliere gronden en wellicht woningen opgekocht dienen te worden.
Ook aanvullende veiligheidsmaatregelen zullen nodig zijn. Door de 'ingeklemde' ligging
van de N279 tussen de Zuid-Willemsvaart en de hoogspanningslijn, zal bij een verbreding
naar 2x2 rijstroken de hoogspanningslijn verplaatst, dan wel verkabeld moeten worden
(dat wil zeggen onder de grond). Verplaatsing of verkabeling van een hoogspanningslijn
midden in stedelijk gebied is een complexe, langdurige maar ook kostbare operatie. Beide
situaties brengen dus zeer hoge kosten met zich mee. Daarnaast dient bij een mogelijke
verbreding naar 2x2 een achttal civiele kunstwerken (bijvoorbeeld viaducten) in de stad
te worden vervangen inclusief veiligheidsmaatregelen en inclusief het verleggen van de
parallelstructuren naast de N279 (die bij een 2x1-baans weg al benodigd zijn). Dergelijke
hoge maatschappelijke kosten beschouwt de provincie als buitenproportioneel.
Het tracé van de omleiding is fysiek geschikt te maken voor een uitbreiding naar 2x2 door
de civiele kunstwerken al op de juiste afmetingen aan te leggen. Zonder desinvestering
kan het tracé van de omleiding in de toekomst worden verbreed naar een 2x2 weg als de
verkeersdrukte daar aanleiding toe geeft. Toekomstvast investeren (dus aansluitingen,
kruisingen en oversteken ongelijkvloers en in 2x2-profiel aanleggen) vergt direct de keuze
voor een toekomstbestendig tracé.
Milieueffecten
Het verbeteren van de leefomgeving is verbonden aan de verbetering van de doorstro
ming en de verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming op de N279 nemen de
geluidsbelasting en de uitstoot van voertuigen op die locaties af en dit komt de leefbaar
heid ten goede.
De aanleg van de omleiding verbetert de leefbaarheid in de stad. De omleiding vermin
dert het aantal ernstig geluidgehinderden rondom de Wolfsputterbaan in de wijken Helmond-Noord en Dierdonk. Daar wonen relatief veel mensen. Hier staat tegenover dat er
door de omleiding, nieuwe (andere) bewoners te maken krijgen met geluidhinder. Het
treft concreet minder mensen maar de toename ten opzichte van de huidige situatie is
voor deze groep mensen wel relatief groter, omdat ze nu weinig tot helemaal geen ge
luidhinder ervaren. Via mitigerende maatregelen (stil asfalt, geluidschermen en gevelmaatregelen ) is het effect bij beide alternatieven terug te dringen. Daar waar de hinder
boven de norm treedt zijn maatregelen vereist. Bij een keuze voor de aanpak van het
huidige tracé neemt de geluidshinder naast het tracé en op het onderliggende wegennet
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en in de wijken door Helmond plaatselijk toe. Met name in de wijken is dit effect lastig te
mitigeren. In geval van de omleiding is deze hinder beter te mitigeren.
Het is evident dat de omleiding Helmond als een significante aantasting van waarden
zoals natuurdoelen en natuurkwaliteit, waterhuishouding, kwaliteit van bodem, rust,
stilte en landschapsstructuur te beschouwen is. Het PIP biedt de ruimte om voor de ge
volgen van de aantasting van de waarden maatregelen te treffen, te mitigeren of te com
penseren. In het PIP zijn nadeel-verzachtende maatregelen voorgesteld. Het betreft het
aanleggen van een ecoduct, het toepassen van geluidsarm asfalt en geluidsschermen of wallen, het treffen van ecologische voorzieningen (bijvoorbeeld dassentunnels, geleidin
gen voor vleermuizen en (her)inrichtingsmaatregelen voor verschillende soorten), het
waarborgen van landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit en het waarborgen
van voldoende waterbergingscapaciteit. In het herstel en versterken van de landschappe
lijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit wordt fors geïnvesteerd.
Sinds de zomer van 2018 zijn direct omwonenden, belanghebbenden, grondeigenaren en
betrokken partijen zoals dorpsraden, wijkraden en ZLTO samen met waterschap, ge
meenten en provincie een proces gestart om tot een kwaliteitsimpuls te komen in de het
beekdal van de Bakelse Aa en Bakelse Beemden. Gezamenlijk wordt gezocht naar ruimte
naar een klimaatbestendige waterbergingsopgave, ruimte voor de landbouw, versterking
van het landschap en natuur en naar recreatieve mogelijkheden. Ook in het kader van de
uitvoering zal gestuurd worden op zoveel mogelijk behoud en herstel van de ruimtelijke
en natuurlijke kwaliteit om en nabij het plangebied. De aanleg van de weg hoeft een
eventuele toekomstige uitbreiding van de waterbergingscapaciteit niet in de weg te
staan.
Kosten
Alternatief 1 (ombouw van de N279 inclusief de aanpak van het bestaand tracé door
Veghel en het bestaand tracé door Helmond) is begroot op C 200 miljoen. Alternatief 3
(ombouw van de N279 inclusief de aanpak van het bestaand tracé door Veghel en een
nieuw aan te leggen omleiding bij Helmond, inclusief het ecoduct) is begroot op C 245
miljoen (zie samenvatting MER).
Indien een vergelijking wordt gemaakt waarbij zowel het huidige tracé als de omleiding
zullen worden omgebouwd naar een 2x2-baans weg, dan laat een ruwe inschatting zien
dat het huidige tracé (in een 2x2-baans weg) 1,25 tot 1,5 keer meer kost dan de omlei
ding (in een 2x2-baans weg). Dit wordt veroorzaakt door de dure ingrepen op en nabij het
bestaande tracé, zoals het aanpassen van 8 kunstwerken in de stad, het mogelijk aanko
pen van woningen, het verleggen of verkabelen van de hoogspanningsleiding, de om
bouw van de parallelstructuur nabij Waterleliesingel-Venusweg, het treffen van mitige
rende en compenserende maatregelen en de verdubbeling van het wegprofiel. De laatste
twee genoemde maatregelen vinden aanvullend ook plaats indien de omleiding door
groeit naar een 2x2-baans weg. Daarmee is alternatief 3, met omleiding Helmond, op
termijn goedkoper dan het huidige tracé door Helmond.
Keuze
De provincie vindt, mede gebaseerd op een gedragen advies van de regiobestuurders van
de gemeenten Meierijstad, Laarbeek, Helmond, Deurne en Asten (exclusief gemeente
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Gemert-Bakel), het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat (als adviseur), dat de om
leiding een meer robuuste en toekomstbestendige oplossing is, ondanks de nu duurdere
omleiding om Helmond. Bij een groei naar een 2x2-baans weg treden in geval van het
bestaande tracé onevenredig hoge maatschappelijke kosten op. Het nu gekozen robuuste
en toekomstbestendige tracé zal hiermee bijdragen aan een sterke regionale mobil iteitsstructuur met asfalt én smart mobility. Ook wordt invulling gegeven aan de sterke randenstructuur in de regio die het programma SmartwayZ.NL (waarvan ombouw van de
N279 onderdeel is) nastreeft.
De gekozen oplossing zorgt ervoor dat meer inwoners in hun leefomgeving erop vooruit
gaan dan erop achteruit. Het maatschappelijke belang van de inwoners in zowel het
stedelijke als landelijk gebied, het openbare belang van een veilige en verkeerskundig
robuuste oplossing en de minst dure toekomstvaste oplossing, wegen op tegen de nu
hogere kosten en de doorsnijding van het landelijk gebied. Uiteraard met goede mitige
rende en compenserende maatregelen en een kwaliteitsimpuls van de doorsneden ge
bieden.
Er is niet voor gekozen om de omleiding als een wijzigingsbevoegdheid in het PIP op te
nemen. De provincie hecht groot belang aan onmiddellijke uitvoering van de omleiding
vanwege de hiervoor beschreven positieve effecten op de doorstroming en de verkeers
veiligheid. Een nadere ruimtelijke afweging in de vorm wijzigingsbevoegdheid is in dat
licht niet doelmatig.
Thema 2 x 2 rijstroken

Het PIP is afgestemd op twee uitvoeringsaspecten. Enerzijds het mogelijk maken van de
aanleg en het gebruik van de wegvariant die uitgaat van 2 x 1 rijstroken (2 rijbanen met 1
rijstrook per rijbaan). Anderzijds het anticiperen op een mogelijke toekomstige capaciteitsbehoefte van 2 x 2 rijstroken (2 rijbanen met 2 rijstroken per rijbaan) door de kunst
werken alvast op die profielmaat te dimensioneren. De uitvoerbaarheid van het PIP is op
die uitvoeringsaspecten afgestemd en getoetst. Gegeven de huidige verkeersbelasting is
uitvoering in een 2 x 2 rijstroken wegprofiel nu niet noodzakelijk. Uit de verkeersanalyses
blijkt dat een aanpak van de N279 Veghel-Asten met grotendeels behoud van het 2 x 1
rijstroken wegprofiel met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen volstaat voor de
periode tot 2030. Om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, worden be
staande knelpunten nu opgeheven door kruisingen en aansluitingen ongelijkvloers te
maken. De provincie pakt die opgave toekomstgericht op door de ruimte voor een
ontwerp van 2 x 2 rijstroken van de kruisingen en aansluitingen alvast te reserveren en de
kunstwerken uit te voeren op basis van een 2 x 2 rijstroken-ontwerp. Deze anticiperende
maatregelen maken het fysiek mogelijk om het tracé in de toekomst alsnog uit te breiden
naar 2 x 2 rijstroken als de verkeersdruk daar - ondanks de inzet van Smart Mobility- op
lossingen - aanleiding toe geeft. In juridische zin is verbreding van het tracé naar
2 x 2 rijstroken niet mogelijk zonder een specifiek daarop gerichte ruimtelijke procedure.
Van een 'salami-tactiek' in de zin dat het realiseren van 2 x 2 rijstroken zonder een met
rechtswaarborgen omklede procedure mogelijk zou zijn is dus geen sprake.
Als onderdeel van het MER is een gevoeligheidsanalyse (MER, deelrapport A, paragraaf
2.2) uitgevoerd waarbij is gekeken naar een extra intensiteitsgroei van 10% en een extra
intensiteitsgroei van 15% op de N279 als gevolg een goed functionerende robuuste rand.
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Hieruit blijkt dat, behoudens een verzwaring van het knelpunt in Veghel en een nieuw
knelpunt in Helmond, de N279 deze groei kan opvangen door het inzetten van Smart
Mobility maatregelen en aanpassingen naar ongelijkvloerse kruisingen.
Aan de keuze voor het voorkeursalternatief ligt het projectspecifieke verkeersmodel SRE
3.0 ten grondslag. Dit model is bij de opstart van het project N279 Veghel - Asten (2015
2016) opgesteld. Het bestaat uit het SRE 3.0 verkeersmodel uit 2012, aangevuld met ac
tuele verkeerscijfers en -tellingen uit het model NOB 2014. Hieronder volgt een korte
weergave van de werking van het verkeersmodel.
Verkeersmodel basisjaar:
De gehele regio en alle gebieden daaromheen worden onderverdeeld in kleine gebieden
(zones). Bij de bouw van het verkeersmodel wordt als uitgangspunt een basisjaar gehan
teerd. Van dat basisjaar zijn alle benodigde invoergegevens, parameters en uitgangspun
ten bekend. Dat zijn o.a. sociaal-economische gegevens (zoals inwoneraantallen en ar
beidsplaatsen) en het infrastructurele netwerk (zoals wegen, OV-lijnen, fietspaden, kruis
punten, rotondes en snelheden). Voor het SRE 3.0 is 2010 het basisjaar. Het verkeersmo
del berekent aan de hand van de invoergegevens, parameters en uitgangspunten het
aantal herkomsten en bestemmingen (per vervoerwijze) tussen elke zone in het gebied
van het verkeersmodel. Deze herkomsten en bestemmingen worden toebedeeld aan het
infrastructurele netwerk (mede afhankelijk van de afstand, de snelheid, de capaciteit van
de wegen en de prijs om de verplaatsing te kunnen maken) zodat een overzicht ontstaat
van de verkeersintensiteiten per vervoerwijze op elk wegvak. Door middel van op dat
moment actuele verkeerstellingen wordt deze toedeling aan het netwerk gekalibreerd.
Dat is een iteratief proces waarbij de uitkomsten van het verkeersmodel in overeen
stemming worden gebracht met de dan actuele verkeerstellingen. De resultaten van het
gekalibreerde verkeersmodel worden getoetst door elke wegbeheerder (gemeenten,
provincie en Rijk).
Conclusie basisjaar 2010:
Er is vastgesteld dat de basismatrices de huidige situatie goed tot zeer goed beschrijven
en hiermee een goed fundament vormen voor het opstellen van verkeersprognoses.
Verkeersmodel prognosejaar:
Het uiteindelijke doel van een verkeersmodel is om te komen tot een prognose voor een
toekomstige verkeerssituatie (in dit geval 2030). Daartoe is rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:
- groei van het aantal inwoners en huishoudens (bv. als gevolg van ruimtelijke
ontwikkelingen);
- groei van het aantal arbeidsplaatsen (bv. als gevolg van ruimtelijke ontwikkelin
gen);
- netwerkaanpassingen (regionaal en lokaal, zowel voor auto als voor fiets en OV);
- groei verkeersaantrekkende werking publiekstrekkers (o.a. ziekenhuizen en vlieg
velden);
- beleidsinstellingen (uitganspunt is het landelijk vastgestelde GE-scenario (Global
Economy- scenario), d.w.z. het hoge groeiscenario; relevante beleidsinstellingen
zijn o.a. huishoudengrootte, autobezit, OV-tarieven en brandstofkosten);
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Op basis van het verkeersmodel van het basisjaar (2010) en met doorvoering van boven
staande uitgangspunten worden op dezelfde manier als voor het basisjaar de verkeersin
tensiteiten per vervoerwijze op elk wegvak in het prognosejaar 2030 berekend.
Conclusie prognosejaar 2030:
De uitkomsten van het verkeersmodel voor het prognosejaar 2030 zijn getoetst door elke
wegbeheerder. Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de verkeersprognoses voor de gehele regio een plausibel beeld geven.
Thema Natuurcompensatie

Voor de verantwoording van de omvang van het netto verlies aan ecologische waarden
en kenmerken en op welke locaties dat optreedt, alsmede van de locaties waar en de
wijze waarop dit verlies wordt gecompenseerd is een Natuurcompensatieplan opgesteld,
alsmede een drietal kaarten met daarin een nadere uitwerking van de zoekgebieden voor
natuurcompensatie. De Verordening Ruimte schrijft voor dat de vereiste compensatie
van de areaalaantasting van het NNB in het PIP dient te zijn geborgd. Met dit PIP is ervoor
gekozen om de aangetaste delen van het NNB, als gevolg van de aanleg Z aanpassing van
de provinciale weg, fysiek te compenseren. In artikel 5.7 van de Verordening Ruimte zijn
daarvoor regels opgenomen. Binnen de hier bedoelde regeling is onder andere bepaald
dat fysieke compensatie plaats moet vinden binnen niet gerealiseerde delen van het NNB
of binnen de niet gerealiseerde ecologische verbindingszones. Daarnaast moet de uitvoe
ring van de fysieke compensatie binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van het
PIP wordt afgerond. In afwijking van voornoemde periode kan, indien er sprake is van een
omvangrijke en zware compensatieopgave, de termijn voor uitvoering en afronding van
de compensatie maximaal 10 jaar bedragen.
De compensatieopgave voor dit PIP bedraagt 45,3 hectare. Om de totale compensatieop
gave tijdig af te kunnen ronden is de periode van drie jaar niet toereikend. Gelet op het
karakter en de uitgangspunten van het bij het PIP gevoegde Compensatieplan, kan de
compensatieverplichting voor dit PIP als zwaar en omvangrijk worden aangemerkt. Op
basis van dit standpunt wordt gebruik gemaakt van de eerder aangehaalde afwijking om
voor de compensatieopgave 10 jaar te hanteren en als zodanig op te nemen in de bij het
PIP behorende planregeling. Dat neemt niet weg dat de provincie de inspanningsverplich
ting op zich neemt om de compensatieopgave binnen de termijn van drie jaar uit te voe
ren. Hiermee borgt het plan dat de fysieke compensatieopgave van 45,3 hectare binnen
10 jaar na het onherroepelijk worden van het PIP wordt afgerond. Het Compensatieplan
gaat uit van de zogenaamde 'ruime jas methode'. Dit houdt in dat met het zoekgebied
een dusdanig groot potentieel aan verwerfbare gronden in kwalitatieve en kwantitatieve
zin beschikbaar is, dat in alle redelijkheid gesteld kan worden dat binnen de periode van
10 jaar de benodigde gronden verworven, bestemd en ingericht kunnen worden om zo
doende aan de compensatieopgave te voldoen. Een groot deel van de beoogde gronden
is al in overheidsbezit (40 hectare). Van een deel van het zoekgebied kan gezegd worden
dat al sprake is van een passende en geldende bestemming (38 hectare) op basis waarvan
de uitvoering en instandhouding van de compensatie mogelijk is. Een gering deel van de
vereiste gronden dient nog verworven te worden. Deze potentiële gronden zijn opgeno
men in een binnen het inpassingsplan opgenomen zoekgebied. De juridische borging van
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de natuurcompensatie is opgenomen in artikel 29, eerste lid van de planregels. Deze re
gel houdt in dat het niet is toegestaan de weg in gebruik te hebben als niet uiterlijk bin
nen 10 jaar na de realisatie van de weg is voorzien in de natuurcompenserende maatre
gelen. De maatregel van afsluiting is drastisch, maar realistisch. De voorwaarden waaron
der afsluiting aan de orde zijn omschreven in de bijlagen 1 en 2. Deze zijn identiek aan de
bijlagen 28 en 30 bij de toelichting. De termijn van 10 jaar is afgeleid uit de Verordening
Ruimte. Vanuit rechtszekerheidsoverwegingen is er evenwel aanleiding om de regel aan
te passen en wel door de termijn van de uitvoering van de compensatie te bepalen op
een termijn van maximaal tien jaar niet af te stemmen op de realisering van de weg, maar
op het onherroepelijk worden van het PIP.
Het 'nee, tenzij'-principe is in de Verordening Ruimte uitgewerkt: (nieuwe) plannen, pro
jecten of handelingen zijn niet toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden
van het gebied significant aantasten. Wezenlijke actuele en potentiële waarden van het
gebied zijn bijvoorbeeld: natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige
waarden en processen, de waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust,
stilte, donkerte, openheid of juist geslotenheid en de landschapsstructuur. Het is evident
dat de Omleiding Helmond als een significante aantasting van de genoemde waarden is
te beschouwen. Daar tegenover staat het belang van een verkeersveilige, doorgaande
verkeersroute tussen Veghel en Asten. Dit belang is nader toegelicht in het thema
Omleiding Helmond. De provincie beschouwt de omleiding als een groot openbaar be
lang.
Thema Ruimtelijke kwaliteit

In de Verordening Ruimte is bepaald hoe bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand
stedelijk gebied omgegaan moet worden met het verbeteren van de landschapskwaliteit.
Zo gelden er voor gebieden die gelegen zijn binnen de groenblauwe mantel regels, waar
bij de insteek is dat in het ruimtelijk plan een afweging plaatsvindt dat een plan bijdraagt
aan een versterking van de onderkende landschapswaarden.
De ombouw van de N279 doorsnijdt landelijk gebied en ligt deels in de groenblauwe
mantel. Uitgangspunt bij het vaststellen van een PIP is dat de provincie de Verordening
ruimte beschouwt als een beleidsregel. Het PIP dient een verantwoording te bevatten op
welke wijze het plan bijdraagt aan de versterking van de groenblauwe mantel en hoe dit
in juridische zin is geregeld. Wat betreft de aantasting van de groenblauwe mantel geldt
dat het plan een onderbouwing moet bevatten dat de ontwikkeling en de aanleg van de
weg gepaard gaan met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. Dit is geregeld in
artikel 6.17 van de Verordening ruimte.
Vanuit de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.2 Verordening Ruim
te) geldt dat het plan een verantwoording dient te bevatten waaruit blijkt dat de ruimte
lijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiele kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve
recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving. De toelichting van het plan
geeft daarbij aan op welke wijze de kwaliteitsverbetering financieel, juridisch en feitelijk is
geborgd. Op grond van de Verordening ruimte bestaat de keuzeoptie voor fysieke kwali
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teitsverbetering van het landschap of voor een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds.
Met dit PIP is ervoor gekozen om de ruimtelijke kwaliteit, zoals hiervoor uiteengezet op
basis van de artikelen 3.2 en 6.17 van de Verordening ruimte, op een hoog ambitieniveau
vorm te geven. Dit ambitieniveau komt tot uiting in het Ruimtelijk Kwaliteitsplan (bijlage
bij het PIP) en is mede tot stand gekomen door een intensief overleg met betrokken par
tijen, waaronder de inwoners van de betreffende gebieden waar de aantasting van de
groenblauwe mantel plaatsvindt. De in het Ruimtelijk Kwaliteitsplan beschreven en ge
schetste ruimtelijke kwaliteit als ambitie is deels als directe functie of bestemming gere
geld én geborgd en deels als indirecte functie of bestemming. Dit is inherent aan het pro
ces dat de provincie voorstaat om samen met betrokken partijen tot de meest gewenste
ruimtelijke kwaliteit te komen en waarbij de bestaande rechten van belanghebbenden
zorgvuldig zijn afgewogen.
In hoofdlijn zijn de opgaven 'landschappelijke inpassing' en 'ruimtelijke kwaliteit' als volgt
verwerkt in het PIP:
Landschappelijke inpassing
Landschappelijke inpassing die onlosmakelijk bij het reconstrueren van de weg hoort, is
opgenomen in de planregels onder de bestemming 'Verkeer-2' met de aanduiding 'land
schappelijke inpassing'. Omdat de gronden deels in overheideigendom en deels in parti
culiere handen zijn, is verwerving van de gronden noodzakelijk om de weg aan te kunnen
leggen. Verwerving van deze gronden vindt in eerste aanleg via minnelijke weg plaats met
als uiterste optie onteigening. De juridische borging van deze vorm van ruimtelijke kwali
teit bestaat uit het feit dat de provincie uiteindelijk tot onteigening over gaat op grond
van een legitieme onteigeningstitel.
Ruimtelijke kwaliteit
Voor de primair gewenste ruimtelijke kwaliteit zijn specifieke gebieden aangewezen. Zie
onderstaand kader.
Er zijn vier gebieden waarin de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt: bij de verlegging van de
Goorloop bij Keldonk, nabij de rotonde Boerdonk in het verlengde van het project 'de Blau
we Poorť, rondom het ecoduct tussen de Bakelse Beemden en de Grotelsche Heide en in het
beekdal van de Bakelse Aa. Met een passende bestemming is de basis gelegd voor de juiste
inrichtingsmaatregelen. Een deel van de benodigde percelen is in eigendom van gemeente
en waterschap. Daarnaast wordt een deel van de benodigde gronden die in private eigen
dom zijn, door de aanleg van de omleiding van de kavels afgesneden Hierdoor ontstaan
'restkavels' die, gezien de ligging voor de landbouw, zeer inefficiënt zijn. Bij de aanleg van
het ecoduct komen enkele landbouwpercelen vrij. Gezien de ligging, juist aan het aanlooptalud van het ecoduct, en werking van het viaduct, kan de bestemming landbouw daar niet
gehandhaafd blijven. Het is gelet daarop zeer aannemelijk dat deze gronden ook feitelijk
worden ingericht. Daarmee vindt er versterking plaats van de landschappelijke kwaliteiten
in de groenblauwe mantel. In twee twee gebieden (Bakelse Beemden en Goorloop Keldonk)
is inmiddels gestart met een gebiedsproces met omwonenden en grondeigenaren om te
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komen tot een concreet inrichtingsplan. Daarnaast is het grondverwervingstraject gestart
en worden de eerste gronden verworven.

Ruimtelijke kwaliteit ten aanzien van deze gebieden is in de planregels opgenomen onder
de bestemming 'Groen'. Dit omvat ook de watervoorzieningen, natuur, ecologische ver
bindingen, recreatieve voorzieningen en groene elementen. Ook voor deze gebieden
geldt dat de gronden deels in publieke en deels in private handen zijn. Voor de gronden
die nog in particulier bezit zijn gaat de provincie zich maximaal inzetten op minnelijke
verwerving met als uiterste optie onteigening. Wanneer deze gronden in eigendom zijn
verkregen worden ze, samen met de gronden die al in overheidsbezit zijn, ingericht con
form het eerder aangehaalde ambitieniveau, zoals vertaald in het Ruimtelijk kwaliteits
plan, dat samen met 'de omgeving' tot stand is gekomen en daadwerkelijk nader wordt
vormgegeven.
Naast de primair gewenste ruimtelijke kwaliteit gaat het PIP uit van een extra ambitie in
landschapsverbetering of versterking. Dit is de secundair gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Een deel van de gronden die hier onder worden begrepen zijn nog niet in overheidsbezit.
Het doel is echter wel om deze gronden via minnelijke weg te verwerven. Deze gronden
behouden in het PIP hun vigerende bestemming terwijl binnen de van toepassing zijnde
planregeling een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Op grond van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de juridisch-planologische mogelijkheid gecreëerd om de bestemming
te wijzigen in de bestemming 'Groen', op basis waarvan het realiseren van extra ruimte
lijke kwaliteit uitvoerbaar is. Binnen de wijzigingsbevoegdheid is de voorwaarde opgeno
men dat de wijziging slechts mogelijk is indien de gronden in eigendom van een terrein
beherende instantie zijn. Ook de provincie is daartoe te rekenen. Hiermee zijn en blijven
de bestaande rechten van de grondeigenaren geborgd.

Thema Woon- en leefklimaat

Het PIP vormt de basis voor de uitvoering van de verbetering van de verkeerssituatie op
het gedeelte Veghel - Asten van de N279. De benodigde aanpassingen moeten worden
ingepast in de bestaande waarden en functies om en nabij de weg. Wonen is daarbij een
van meest zwaarwegende belangen waarmee rekening moet worden gehouden. De be
scherming van het goede woon- en leefklimaat is dan ook een belangrijk thema bij de
opstelling van het PIP. Het goede woon- en leefklimaat in relatie tot de aanleg van een
weg wordt bepaald door de milieuaspecten geluid, trillingen, luchtkwaliteit en lichthin
der.
Geluid
De conclusie van het 'Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel - Asten', dat als bijlage 31 deel uitmaakt van de
toelichting van het PIP luidt dat bij een aantal woningen de voorkeursgrenswaarde wordt
overschreden. Daar zijn bron- en/of overdrachtsmaatregelen nodig. Die worden getroffen
nadat de deklaag over het gehele traject geluidreducerend is uitgevoerd (SMA NL8G+ of
gelijkwaardig). Dit is een bovenwettelijke, innovatieve geluidmaatregel. De provincie kiest
ervoor om die maatregel toe te passen omdat ze dit wenselijk acht en er middelen voor
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beschikbaar zijn. Dit heeft een gunstig effect op het woon- en leefklimaat. Overdrachtsmaatregelen bestaan uit de plaatsing van geluidwerende voorzieningen. Dat kunnen
schermen zijn maar ook aarden wallen. Op deze wijze is verzekerd dat aan de eisen van
de Wet geluidhinder wordt voldaan. Het PIP maakt binnen de bestemmingen 'Verkeer-1',
'Verkeer-2' en 'Groen' de bouw van geluidwerende voorzieningen mogelijk. De bestemmingsgrenzen houden rekening met de aangrenzende woonfuncties, door de afstand van
de geluidwerende voorzieningen tot de woonbestemmingen zo groot mogelijk te hou
den.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Geluid.
Trillingen
Onderdeel van het MER is het rapport Trillingen dat als bijlage 18 is opgenomen. Uit het
rapport blijkt dat de kans op trillinghinder niet in alle gevallen uitgesloten kan worden.
Voor het aspect trillingen bestaat geen wettelijk kader. Trillingen bij een weg worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door het karakter van de fysieke ondergrond, voegovergangen,
drempels, afremmen en optrekken van zwaar verkeer (vrachtwagens, bussen) op niet
vlakke wegdelen. Daarmee is het effectief tegengaan van trillinghinder een uitvoerings
aspect. Uit het MER is gebleken dat het risico op trillinghinder beheersbaar is. Dit bete
kent dat in de fase van de uitvoering maatregelen kunnen worden voorgeschreven en
opgenomen in het contract met de uitvoerende marktpartij. Te denken valt aan het voor
schrift dat de weg dient te worden uitgevoerd met trillingdempende voegen en zonder
drempels.
Luchtkwaliteit
Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit overal wordt voldaan aan de wet
telijke grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Een en ander is uiteengezet in bijla
ge 16 van de toelichting.
Lichthinder
Ofschoon het PIP hoofdzakelijk het bestaande tracé van de N279 betreft, ondergaat de
lichtinval van koplampen op enkele plaatsen een wijziging.
In de m.e.r-rapportage (Bijlage 14 Lichthinder) zijn conform de NSVV - Nederlandse Stich
ting voor Verlichtingskunde - afstanden in meters aangegeven waaronder hinder van licht
ondervonden kan worden, zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied. Deze hinderafstanden (drempelwaarden) bedragen voor het buitengebied:
- voor hinder door lichtmasten een afstand van 100 meter;
- voor hinder door koplampen van auto's een afstand van 80 meter.
Van in aanmerking te nemen lichthinder als gevolg van dit PIP volgens de richtlijn van de
NSVV is geen sprake nu de kortste afstand van de weg tot de woningen van de indieners
die refereren aan het aspect lichthinder in alle gevallen groter is dan 100 meter. Een uit
zondering hierop vormt een tweetal woningen aan de Wofsputten. Langs De Wolfsputten
is evenwel een bestaande bomenrij gesitueerd die het nodige licht, zowel in zijn alge
meenheid als van inschijnende koplampen, zal wegnemen. Conform het Landschapsplan
zal in de uitvoeringsfase door de aanplant van struweel, nieuw bos, hagen en bomen de
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nieuwe weg worden ingepakt, waardoor veel licht wordt weggenomen, zowel lichthinder
in zijn algemeenheid als de hinder van licht van inschijnende koplampen. Gezien boven
staande wordt de ontstane lichthinder als gevolg van de plannen van de N279 als maat
schappelijk aanvaardbaar beschouwd.
Thema Geluid

Het verbeteren van de leefbaarheid is verbonden aan de verbetering van de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming op de N279
Veghel-Asten nemen de geluidsbelasting en uitstoot van voertuigen op die locaties af en
dit komt de leefbaarheid ten goede. In het MER zijn de gevolgen op het gebied van geluid
voor de verschillende varianten inzichtelijk gemaakt. Omdat de verschillende varianten in
beginsel over het bestaande tracé lopen, is er geen of weinig effect te verwachten op het
gebied van geluid. Uitzondering hierop vormt de kern Veghel en de Omleiding Helmond.
Voor plannen waarbij verkeerswegen betrokken zijn stelt de Wet geluidhinder regels ter
voorkoming of beperking van geluidhinder in het belang van de bescherming van het
milieu en van de volksgezondheid. Ten aanzien van dit PIP is aan de regels van die wet
getoetst. Verwezen wordt naar het 'Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhin
der Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel - Asten' dat als bijlage 31 deel uit
maakt van de toelichting van het PIP. Ook op andere locaties die niet genoemd zijn in het
akoestisch onderzoek kan het aspect geluid een belangrijke rol spelen. De bijlage bij de
toelichting met de titel 'Oplegnotitie geluid N279 Veghel-Asten' geeft inzage in de diverse
afwegingen die hebben plaatsgevonden op de verschillende locaties om eventuele hinder
als gevolg van geluid afkomstig van de N279 te voorkomen en/of op te heffen.
In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en 'Verkeer-2' de voorwaardelijke
verplichting opgenomen dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik te nemen of te
hebben voor het doeleind 'wegen' indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig ob
ject en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet ge
luidhinder gestelde eisen. Daarmee is het tegengaan van geluidshinder vanwege de weg
afdoende gewaarborgd.
De provincie is zich bewust van de hoge geluidbelastingen die in de bestaande situatie op
sommige woningen langs de N279 aanwezig zijn. Om deze reden is een Oplegnotitie (bij
lage 32 van de toelichting) opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze hoge geluidbe
lastingen die buiten het wettelijke kader liggen worden aangepakt. In het PIP worden dit
de bovenwettelijke geluidmaatregelen genoemd. Het ligt in de bedoeling dat de uitvoe
ring hiervan gelijktijdig zal plaatsvinden met de aanpassing van N279. In het Actieplan
Geluid 2018-2023 zal de provincie zich de verplichting opleggen geluidbelastingen boven
60 dB aan te pakken. Nu de weg wordt aangepakt bestaat de kans om met minder finan
ciën en inzet door werk met werk te maken en invulling te geven aan onder andere be
stuurlijke wensen/afspraken.
Enkele nabij het tracé gelegen woningen staan op de landelijke geluidsaneringslijst. Deze
lijst is opgesteld door de gemeente en bevat woningen die in 1986 reeds een hoge ge
luidbelasting hadden. Sanering houdt in dit geval niet in het slopen van de woning maar
het treffen van zodanige maatregelen dat het wettelijke geluidniveau binnen in de wo
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ning niet wordt overschreden. Zowel op basis van het provinciale geluidbeleid als in het
kader van de wettelijke geluidsanering moet worden bezien op welke wijze het wettelijke
geluidniveau binnen kan worden behaald. Door het aanbrengen van 'stil asfalt' bij de
onderhoudswerkzaamheden aan de N279 zal de geluidbelasting voor een deel worden
gereduceerd. Om een geluidbelasting op de gevel te bereiken die lager is dan 60 dB zoals
het provinciaal geluidbeleid voorschrijft, zou een scherm kunnen worden geplaatst. In
vervolg daarop zal moeten worden onderzocht of hierdoor reeds het vereiste binnenniveau ten behoeve van de wettelijke geluidsanering wordt bereikt. Indien dit niet het geval
is, zullen gevelmaatregelen worden aangeboden. In het geval dat een scherm niet reali
seerbaar blijkt te zijn, zal alsnog moeten worden onderzocht of het vereiste binnenniveau
wordt gehaald dan wel welke gevelmaatregelen noodzakelijk zijn om het vereiste bin
nenniveau alsnog te halen. Het uitvoeren van de provinciale beleid en de afhandeling van
de wettelijke sanering is een aparte procedure in aanvulling op het PIP. Om deze reden
wordt deze separaat afgehandeld en zal nog contact met de betreffende bewoner wor
den opgenomen. Aangezien de provincie verantwoordelijk is voor de uitvoering van haar
beleid en de wettelijke sanering een taak van de gemeente is en het een gecombineerde
actie betreft zullen provincie en gemeente hierin gezamenlijk optrekken.
Thema Uitvoeringsfase

Tijdens de fase van het opstellen van het milieueffectrapport, is een aantal meedenkavonden en informatieavonden gehouden waarbij informatie is gegeven en aan
dachtspunten en onderwerpen zijn opgehaald ten behoeve van het MER. Na de vaststel
ling van het voorkeursalternatief is in oktober 2017 een vervolg gegeven aan het participatietraject. Hierbij is een koppeling gemaakt met de opgave om de N279 landschappelijk
in te passen. Deze opgave houdt in dat niet alleen de weg zelf maar óók de ruimtelijke
samenhang met projecten en initiatieven in de omgeving van de weg zorgvuldig moeten
worden afgewogen.
Bij de uitwerking van deze opgave is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak om hier
mee recht te doen aan de thema's die per deelgebied anders zijn. Om belanghebbenden
te laten participeren zijn in oktober 2017 een viertal 'werkateliers' gehouden in het projectgebied ('Veghel-Keldonk', 'omleiding Dierdonk en Berkendonk e.o.' en 'overige aan
sluitingen').
Na afronding van de fase van het PIP is de ruimtelijke begrenzing vastgesteld, maar zijn
nog veel detailontwerpkeuzes niet vastgelegd. Die oplossingsvrijheid is bewust gereser
veerd om de kennis en kunde en creativiteit van de uitvoerende martkpartij en de laatste
stand der techniek zo goed mogelijk te benutten.
Het is duidelijk dat belanghebbenden er behoefte aan hebben om de impact op hun leef
omgeving of bedrijfsvoering te kunnen beoordelen en dat concrete invulling en zekerheid
op dit moment niet gegeven wordt. Dit geldt zowel voor het eindbeeld als voor de uitvoe
ringsfase van het project. Belangen worden echter nadrukkelijk meegenomen en belang
hebbenden worden betrokken in het vervolgtraject. Belanghebbenden worden op ten
minste 3 momenten in gelegenheid gesteld om in het vervolgtraject te participeren:
1. in de contractvoorbereidingsfase (voordat het contract met de uitvoerende marktpar
tij wordt gesloten);
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2. vlak voor de start van het ontwerpproces van de uitvoerende marktpartij;
3. bij het concept ontwerp van de uitvoerende marktpartij.
Daarmee krijgt de omgeving ruim de mogelijkheid om mee te kijken of wensen voldoende
zijn meegenomen. Daarnaast worden de belanghebbenden op deze wijze in een vroeg
stadium op de hoogte gesteld van de ontwerpkeuzes die impact hebben op hun directe
leefomgeving of bedrijfsvoering.
Ad 1.
De wensen die tot op heden zijn geuit door de omgeving (onder andere werkateliers en
de zienswijzen) zijn opgenomen in een database en worden waar mogelijk meegenomen
in het vervolgtraject. Hiertoe vindt een zorgvuldige afweging plaats (onder andere of de
wensen bijdragen aan de doorstroming en verkeersveiligheid, niet onderling tegenstrijdig
zijn en binnen de financiering passen). Per gebied worden consultaties gehouden waar
belanghebbenden kunnen reageren op de tabel met wensen die worden meegenomen in
het vervolgtraject (bv ontbreken van wensen of formulering van wensen).
Ad 2. en 3.
Voor de verdere detaillering van het ontwerp en de uitvoering zal een contract worden
gesloten met een uitvoerende marktpartij. De uitvoerende marktpartij krijgt een nadruk
kelijke taak in het betrekken van publieke partners en belanghebbenden onder toeziend
oog van de provincie. De uitvoerende marktpartij zal een Omgevingsparticipatieplan
voorleggen aan de provincie waaruit blijkt hoe hij de participatie met verschillende sta
keholders gaat inrichten. De belanghebbenden kunnen op het omgevingsparticipatieplan
reageren om hun behoeften omtrent hun betrokkenheid kenbaar te maken. Door de
belanghebbenden voorafgaand aan het ontwerp te betrekken kan de uitvoerende markt
partij bij de ontwerpkeuzes die hij maakt rekening houden met de achterliggende over
wegingen van wensen van belanghebbenden. Zo wordt geborgd dat het ontwerp een
optimum is van de verwachtingen en wensen van alle belanghebbenden.
Thema Planschade

In het thema Nut en noodzaak is beschreven dat het inpassingsplan tot doel heeft de
doorstroming en de verkeersveiligheid van de N279 tussen Veghel en Asten te verbete
ren. De provincie beschouwt dit project als een zwaarwegend maatschappelijk belang.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de provincie om dit belang te behartigen en
daartoe het voorliggende PIP vast te stellen. Niet kan worden uitgesloten dat het besluit
tot vaststelling van het onderhavige PIP tot schade leidt in het individuele geval die niet
voor rekening van de schade-lijder behoort te blijven. Afhankelijk van de omstandigheden
van het geval kunnen schadelijders een planschadevergoeding op basis van de Wet ruim
telijke ordening ontvangen, worden ze volledig schadeloos gesteld op basis van de Ontei
geningswet en daarvan afgeleide jurisprudentie of wordt aan hen nadeelcompensatie
toegekend op basis van de beleidsregel 'Regeling nadeelcompensatie wegen NoordBrabant'.

3.2

Identieke zienswijzen
Er zijn meerdere zienswijzen ingediend met een - geheel of nagenoeg geheel - identieke
inhoud. Dit blijkt te gaan om vijf zienswijzen. Er is om efficiencyredenen voor gekozen om
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deze vijf zienswijzen in deze paragraaf inhoudelijk te behandelen en in de individuele
beantwoording naar deze met 1 tot en met 5 genummerde zienswijzen te verwijzen.

Identieke zienswijze - 1
Nut en noodzaak van de omleiding om Dierdonk is niet aangetoond

Uit het MER blijkt dat optimalisatie van het huidige tracé leidt tot de gewenste, verbeterde door
stroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N279. Bovendien is het praktisch en financieel
mogelijk om afdoende mitigerende maatregelen te treffen. Dit maakt dat er geen aantoonbare nood
zaak is om te kiezen voor een nieuwe weg én geen aantoonbare noodzaak is voor het kiezen van de
duurste variant op dit gedeelte van de N279.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en naar het thema Omleiding Helmond.
2 x 2 rijstroken

Bij het kaderstellende onderdeel van de onderbouwing van het PIP wordt de 2 x 2 noodzaak aange
toond maar uit de berichtgeving over de uitvoering van het plan blijkt dat er niet gekozen gaat wor
den voor een dergelijke uitvoering van de weg.
Als 2 x 2 rijstroken nu niet noodzakelijk zijn, zoals uit de toelichting van het PIP blijkt, dan is ook de
lange omleiding om Dierdonk nu niet noodzakelijk.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. Tot het voorkeursalternatief behoort de oplossing
om de weg bij Helmond als een randweg om de wijk Dierdonk heen te leggen. De keuze voor deze
omleiding heeft geen relatie met het ontbreken van de noodzaak om de wegverbetering in 2 x 2 rij
stroken uit te voeren. In plaats daarvan wordt zij ingegeven door het feit dat de omleiding in vergelij
king met het bestaande tracé leidt tot een betere doorstroming en bereikbaarheid van Helmond en
Bakel. Zie verder bij Thema Omleiding Helmond.
Wijzigingsbevoegdheid

De omleiding had bij wijze van alternatief als wijzigingsbevoegdheid in het PIP kunnen worden opge
nomen.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
Natuur

De omleiding heeft negatieve effecten op de natuur ter plaatse, zowel voor soorten als wat betreft
het ruimtebeslag. Het MER bevestigt dat. Zware aantasting van een kwetsbaar natuurgebied door de
aanleg van een omleiding waarvan de noodzaak niet is aangetoond, is onacceptabel en - vanwege de
noodzakelijke mitigerende maatregelen en het teniet doen van gedane investeringen in het gebied verspilling van overheidsgeld.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
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Leefbaarheid

Er is onvoldoende rekening gehouden met de verslechtering van het leefklimaat in de omgeving van
de omleiding. Zowel bij de keuze voor het voorkeursalternatief als bij de voorgestelde mitigerende
maatregelen bij de keuze voor de omleiding.
- Natura 2000. Er is onvoldoende inzichtelijk wat de mogelijke doorwerking van de omleiding om
Dierdonk is op Natura 2000-gebieden in verband met cumulaties van milieufactoren uit omlig
gende agrarische bedrijven en de N279. De omleiding, in combinatie met de overbelasting van het
gebied, is in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
- Fijnstof. Cumulaties met fijnstof zijn onvoldoende inzichtelijk indien de lange omleiding doorgang
zal vinden.
- Geluid. In het plan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in verband met geluidsbelas
ting. In de onderbouwing wordt geschreven dat er verder wordt gegaan dan dat wettelijk is ver
eist. De voorwaardelijk verplichting die is opgenomen in het plan eist dat laatste niet. Daarmee is
de planregel dus niet in overeenstemming met de toelichting/onderbouwing van het plan. Zie bij
voorbeeld artikel 6.3.1 van de planregels.
- Bestemming 'Groen'. De bestemming 'Groen' kan meerdere functies omvatten. Daarnaast is er
ook nog een wijzigingsbevoegdheid bij de bestemming Groen opgenomen. Van enige zekerheid of
borging van de groenbestemming is geen sprake. Juist nu dit voor het gebied de Bakelse Aa zo be
langrijk is, vanwege aantasting groen/blauwe mantel, is indiener van mening dat dit voldoende in
het plan geborgd moet zijn. Indiener vindt het noodzakelijk - als er definitief besloten is tot een
omleiding - om de Groenbestemming te wijzigen in bestemming Natuur.
- Landschap. Indiener vindt dat - als er definitief besloten is tot een omleiding - er nadrukkelijk re
kening gehouden dient te worden met de wensen van de aanwonenden/omgeving van de even
tuele omleiding als het gaat om aankleding van het landschap én hiervoor ook de voorwaarden
voor geschapen moeten worden om deze wensen te kunnen realiseren.
Reactie GS

Leefbaarheid:
- Natura 2000. Uit het natuuronderzoek, meer in het bijzonder de AERIUS-berekening, is gebleken
dat significante effecten als gevolg van de activiteiten die het PIP mogelijk maakt, op voorhand
uitgesloten kunnen worden geacht. Nu het PIP geen effecten heeft op de beschermde gebieden,
is cumulatie met andere projecten, wat daar overigens ook van zij, niet aan de orde.
- Fijnstof. Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief zoals dat in het PIP mogelijk wordt ge
maakt neutraal scoort wat betreft het aspect fijnstof. Nadelige effecten van de omleiding zijn dus
niet te verwachten.
- Geluid. Via een voorwaardelijke verplichting in beide verkeersbestemmingen is zeker gesteld dat
in de eindsituatie wordt voldaan aan de eisen bij of krachtens de Wet geluidhinder voor de maxi
maal toelaatbare geluidsbelasting. Daarmee is aan de wettelijke eisen voor het tegengaan van ge
luidhinder voldaan. Het Ruimtelijk Kwaliteitsplan maakt daarnaast melding van 'bovenwettelijke
innovatieve geluidmaatregelen'. Bovenwettelijke maatregelen zijn er in de vorm van innovatieve
maatregelen, met een beperkt ruimtelijk effect, zoals een geluidgoot en geluidwerende geleiderails. Deze maatregelen zijn niet verplicht en derhalve maken ze geen onderdeel uit van het PIP.
Daar is ook geen aanleiding voor. Deze maatregelen komen aan de orde in het kader van de uit
voeringsfase als elementen waarmee het tracé geoptimaliseerd kan worden.
- Bestemming 'Groen'. De gronden die bedoeld zijn voor landschappelijke inpassing hebben de
bestemming 'Groen' dan wel de aanduiding 'landschappelijke inpassing' binnen de bestemming
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'Verkeer-2' gekregen. Het is juist dat zich binnen de enkelbestemmingen een zekere overlap aan
functies voordoet. De matrix uit paragraaf 6.4.2. van de toelichting brengt die overlap in beeld.
Deze functionele bandbreedte is nodig om in de fase van de uitvoering voldoende keuzeruimte
voor de optimalisatie van het tracé aan te kunnen bieden. Er gelden echter duidelijke grenzen. Zo
zijn binnen de bestemming 'Groen' de functies 'Wegen', 'Overige bij het wegverkeer behorende
voorzieningen' en 'Kunstwerken' niet toegelaten. Daar tegenover staat dat de natuurfunctie in de
bestemming 'Verkeer' niet is toegestaan maar nadrukkelijk wel in de bestemming 'Groen'. Ook in
paragraaf 6.4.2. van de toelichting is uiteengezet met welk doel de wijzigingsbevoegdheid in de
bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer-2' is opgenomen. Gedeputeerde Staten kunnen daarmee aan
de gronden waarvan na uitvoering van de tracéverbetering is gebleken dat zij niet zijn ingezet
voor de bevordering van de landschappelijke inpassing, opnieuw hun agrarische bestemming toe
kennen. De wijzigingsbevoegdheid heeft ten opzichte van die globale benadering een correctief
karakter. Het voorziet erin dat het PIP als het ware 'meebeweegt' met de keuzes die in het kader
van ontwerp en inrichting worden gemaakt en waarvoor de kaders zijn neergelegd in het RKP en
het LP.
Landschap. De ruimtelijke kwaliteit van de verbeterde N279 beschouwt de provincie als een pri
mair projectbelang. Al in de start van de planfase is het proces van cocreatie met aanwonenden
en overige belanghebbenden opgestart. In een drietal werksessies is gewerkt aan de uitwerking
van het project. Na het laatste werkatelier in februari 2018 zijn de kaders voor de landschappelij
ke inpassing vastgelegd in de documenten van het Ruimtelijk kwaliteitsplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Landschapsplan. In een bijbehorende vragen/antwoordenlijst is aangegeven welke
wensen wel of niet zijn gehonoreerd in deze producten. Het PIP is het plan waarbinnen de geko
zen uitgangspunten voor het landschap ten uitvoer kunnen worden gebracht. Er is gekozen voor
een aanpak waarbij het PIP ruimte laat voor optimalisatie in de uitvoering. Het PIP maakt het
ontwerp en de uitvoering mogelijk, in plaats van het te dicteren. Wel zijn zekere randvoorwaar
den gesteld. Zo is met de bestemmingen 'Groen' en 'Water' voorzien in een inrichting die geen
wegfuncties toelaat. Binnen die bandbreedte geeft het PIP ruimte aan nadere keuzes ten aanzien
van het ontwerp, de uitvoering en de inrichting van het tracé. Daarbij geldt dat de genoemde ka
ders van het Ruimtelijk kwaliteitsplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Landschapsplan onderdeel
uitmaken van het aanbestedingsdossier. Ook nadere randvoorwaarden en (functionele) eisen
worden daarin opgenomen, evenals de KlantEisenSpecificatie (KES) waarin de eerder in het pro
ces opgehaalde eisen en wensen zijn opgenomen. Op deze wijze is geborgd dat alle noodzakelijke
eisen vanuit de planvorming meegaan naar het ontwerp en de uitvoering en dat, daar waar moge
lijk, suggesties en wensen leiden tot een optimale inpassing van het project in zijn omgeving.

Natuurcompensatie

Indieners zijn van oordeel dat in het PIP onvoldoende zekerheden en harde voorwaardelijke bepa
lingen zijn opgenomen voor het realiseren van de natuurcompensatie, de landschappelijke inpassing
en de ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Niet duidelijk is hoe aanwonenden worden betrokken bij de
inrichting van het gebied
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit en het thema Natuurcompensatie. In de perio
de november 2017- maart 2018 zijn werkateliers belegd met bewoners en aanwonenden ter plaatse
van de Omleiding Helmond (en dus ook met een afvaardiging van de Bakelse Kant). Hierbij zijn ideeën
en input verzameld voor de vervaardiging van de planproducten (RKP en BKP) die als bijlagen bij het
PIP zijn gevoegd. In de periode september-december 2018 wordt de inpassing van het gebied de
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Bakelse Beemden nader uitgewerkt tot een definitief landschappelijk inrichtingsplan. Dit wordt op het
niveau van definitief ontwerp uitgewerkt samen met dezelfde omgevingspartijen. Na aanbesteding
van de werkzaamheden zullen de werkateliers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nogmaals
worden betrokken.
Aansluiting en bereikbaarheid

De plangrens is te beperkt rondom de omleiding getrokken. Vergroting is nodig om de instandhou
ding van het omliggende fietsnetwerk en de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen.
Reactie GS

Binnen de plangrens van het PIP hebben de gronden nabij Grotelseheide/Scheepstal/Mathijseind de
bestemming Verkeer-2. Langzaam verkeerverbindingen, zoals voet, bromfiets- en rijwielpaden maken
deel uit van de bestemming. Van het opheffen van verbindingen is geen sprake. Indien bestaande
recreatieve routes (wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken) worden doorsneden door
nieuwe ingrepen worden deze routes hersteld. Een voorbeeld is de aanleg van het recreatieve fiets
pad in de flank van het ecoduct. Daarnaast streeft de provincie ernaar de ruimtelijke kwaliteit en de
recreatieve potentie van het gevarieerde landschap te waarborgen en daar waar mogelijk te verster
ken of te verbeteren. Dit gebeurt in wisselwerking met gemeentelijke doelen gericht op vergroting
van het aanbod aan recreatieve voorzieningen en verbetering van routestructuren. Dit kan door een
goede landschappelijke inpassing van de weg waardoor de ruimtelijk visuele impact op de omgeving
beperkt wordt. Dit zal in wisselwerking met de uitvoerende marktpartij, betrokken overheden en
omgevings-vertegenwoordigers verder worden uitgewerkt. Indien de nieuwe omleiding van invloed is
op de bereikbaarheid voor hulpdiensten van locaties met relatief veel mensen (bijvoorbeeld camping
de Kanthoeve) wordt een adequaat en vergelijkbaar bereikbaarheidsniveau gegarandeerd.
Natuurcompensatie

De voorwaardelijke verplichting van artikel 29, eerste lid van de planregels is niet uitvoerbaar omdat
afsluiting van de weg niet realistisch is en omdat niet is te beoordelen wat er in bijlage 1 en 2 staat
beschreven. Verder zijn de bijlagen 25, 28 en 30 niet als voorwaardelijke bepaling zijn opgenomen
terwijl daar belangrijke noodzakelijke maatregelen zijn beschreven die onvoldoende plaats hebben
gekregen in de planregels. De termijn van 10 jaar in de voorwaardelijke bepaling is te lang. Hij valt
zelfs buiten de planperiode van 10 jaar, omdat is bepaald dat pas gecompenseerd dient te worden na
aanleg van de weg. Daarmee zou het in theorie zelf kunnen zijn dat pas na 19 jaar de noodzakelijke
compensatie zou plaats vinden.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Waterberging

Waterberging dient als voorwaardelijke verplichting in het PIP te worden geborgd.
Reactie GS

De toelichting bij het PIP bevat een verantwoording over de wijze waarop het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd. In de planvorming en de uitvoering moet uitgegaan
worden van een of meerdere locaties om extra water te bergen. Met het waterschap heeft afstem
ming plaatsgevonden hoe dit op hoofdlijnen is te compenseren. De capaciteit van de waterberging
blijkt beperkt te worden aangetast indien het water van de Bakelse Aa op een aantal plaatsen onder
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de weg door kan stromen. Deze onderdoorgangen dienen te worden aangelegd op de laagste plaat
sen in het beekdal. Een bypass in de Bakelse Aa, of een verlegging ervan kan een functie hebben, om
berging van water in het laagste deel van het beekdal mogelijk te maken en te verbeteren. Tegelijk
kan deze ook een ecologische functie vervullen. Deze aanpassingen zijn voorzien en uitvoerbaar bin
nen de juridisch bindende kaders van het PIP, dan wel het geldende bestemmingsplan. Een voor
waardelijke verplichting is niet noodzakelijk.

Identieke zienswijze - 2
Goede ruimtelijke ordening

Het bevoegd gezag heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke
ordening. Dit is in strijd met artikel 3:46 en 3:47 Awb.
Op grond van het in artikel 3:2 Awb opgenomen zorgvuldigheidsbeginsel dient het bestuursorgaan bij
de voorbereiding van een besluit alle nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen, te vergaren. De voor de belanghebbenden nadelige gevolgen mogen op grond van artikel
3:4 lid 2 Awb niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Het be
voegd gezag heeft in het PIP onvoldoende blijk gegeven van een deugdelijke belangenafweging. Het
bevoegd gezag heeft de belangen van indiener onvoldoende onderkend en meegewogen in zijn be
sluitvorming.
Reactie GS

Het PIP voldoet aan de eisen bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening. Ingevolge het bepaalde in
artikel 3.1.6. Bro gaat dit plan vergezeld van een toelichting, waarin onder andere zijn neergelegd:
- een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;
- de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuurs
recht verrichte onderzoek;
- een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorberei
ding van het bestemmingsplan zijn betrokken;
- de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.
Verder is in paragraaf 1.2.6. van de toelichting ingegaan op het omgevingsproces dat voor dit project
is doorlopen en waaraan vervolgen zal worden gegeven in de Uitvoeringsfase. Verwezen wordt naar
het thema Uitvoeringsfase.
Geluid

Indiener is van mening dat het voorkomen Z tegengaan van geluidshinder onvoldoende gewaarborgd
is in het plan en ten onrechte de conclusie is getrokken dat voldaan wordt aan de geluidsnormen. Het
bevoegd gezag heeft in het plan onvoldoende rekening gehouden met de belangen van indiener en
andere belanghebbenden op het gebied van geluid. Indiener zal een externe deskundige inschakelen
om de stellingen van het bevoegd gezag en de onderbouwing/memo's op dit punt te onderzoeken.
Indiener heeft een externe deskundige ingeschakeld om de akoestische rapportage op juistheid en
volledigheid te onderzoeken. In dat kader brengt indiener de volgende negen punten naar voren:
1. Er ontbreekt onder andere informatie over de situering van waarneempunten bij woningen, de
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situering van gebouwen en de ligging van bodemgebieden. Ook zijn de gehanteerde verkeersin
tensiteiten niet weergegeven in het rapport. De akoestische rapportages voldoen daarmee niet
aan de in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gestelde eisen.
2. Nabij Veghel omvat het onderzochte tracé 2 x 2 rijbanen. Bij dit aantal rijbanen is sprake van een
zonebreedte van 400 meter, waardoor meer woningen bij het onderzoek betrokken dienen te
worden. Dit lijkt in het onderzoek niet gebeurd.
3. In paragraaf 2.2 wordt het toetsingskader van de reconstructie toegelicht. Hierbij wordt aangege
ven dat voor woningen langs het tracé niet eerder hogere waarden zijn vastgesteld.
In de oplegnotitie geluid (bijlage 32 bij de toelichting op het PIP is echter vermeld dat er langs het
tracé wel een aantal woningen staat waarvoor in het verleden reeds een hogere waarde is vastge
steld.
Dit lijkt in tegenspraak met elkaar.
4. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat in het onderzoek gerekend wordt met een beoordelingshoogte van 4,5 meter (1,5 meter ingeval van woningen met 1 bouwlaag). De vraag is of dit vol
doende representatief is. Voor woningen met meer bouwlagen zou een beoordeling (tevens) op
7,5 meter plaats kunnen vinden, omdat op deze hoogte mogelijk een hogere geluidbelasting op
treedt en aldus het hoogst belaste punt op de gevel is.
5. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat in het onderzoek gerekend wordt met een algemene bodemfactor van 0,8 (zachte bodem), omdat rondom het tracé sprake is van met name wei
land/landelijke omgeving.
Hoewel dit in algemene zin niet onjuist lijkt, is op diverse locaties sprake van een woonwijk, dan
wel verharde erven bij woningen dicht bij de weg, waardoor een groot deel van het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger als hard gekwalificeerd kan worden. Plaatselijk zal door het han
teren van een overwegend zachte bodem derhalve een onderschatting van de geluidbelasting op
treden.
6. Uit het MER-rapport blijkt bijvoorbeeld dat nabij Veghel het wegdek bestaat uit deels "uitgewas
sen beton" en deels "dunne deklagen A". Het geluidrapport bij het PIP beschrijft voor deze situa
tie echter dat "de huidige wegdekverharding bestaat uit steenmastiekasfalt (SMA 0/5) met relatief
veel reparatiestukken". Dit is niet in overeenstemming met elkaar.
7. In de genoemde Regeling wordt de situatie zonder maatregelen gedefinieerd als "situatie waarin
geen geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn en een weg een wegdek heeft met de akoesti
sche kwaliteit van dicht asfaltbeton, dan wel het wegdek heeft dat feitelijk aanwezig is, indien dit
tot een hogere geluidsbelasting leidt dan dicht asfaltbeton."
In het onderzoek lijkt uitgegaan te zijn van het huidige wegdek, dat veelal SMA 0/5 betreft. Dit is
echter een wegdek dat akoestisch beter is dan dicht asfaltbeton. Dit lijkt niet in lijn met de defini
tie zoals opgenomen in de Regeling, hetgeen gevolgen heeft voor de maatregelenafweging.
8. Uiteraard zijn er ook andere typen stil asfalt, die in principe in algemene zin ook geschikt zijn voor
toepassing op dit type weg maar een grotere geluidreductie opleveren. Deze wegdekken kunnen
mogelijk eveneens als doelmatig gekwalificeerd kunnen worden, maar worden niet nader be
schouwd in het geluidonderzoek omdat "de voorkeur momenteel ligt bij SMA NL8G+".
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9. In het onderzoek wordt uitsluitend ingegaan op het toetsingskader van de Wet geluidhinder. In
het kader van een ruimtelijke procedure wordt doorgaans evenwel een breder kader gehanteerd
waarin een ruimere beschouwing van geluidaspecten aan de orde is. Zo zijn in het onderzoek bij
voorbeeld niet de gecumuleerde geluidbelastingen bij woningen beschouwd.
Reactie GS

In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en 'Verkeer-2' de voorwaardelijke verplichting
opgenomen dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik te nemen of te hebben voor het doel
eind 'wegen' indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig object en/of een geluidsgevoelige
functie niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen. Daarmee is het te
gengaan van geluidshinder vanwege de weg afdoende gewaarborgd.
In reactie op de negen punten van de geluidsexpert merkt de provincie het volgende op:
1. Een volledig overzicht van de invoergegevens (Geomilieu) is terug te vinden in het bijlagenrap
port. Dit rapport is digitaal ter visie gelegd.
2. In het akoestisch rapport behorende bij het PIP (Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluid
hinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten) is inderdaad aangegeven dat de
zonebreedte 250 m is. Dit is voor het merendeel van het traject juist. Ter hoogte van Veghel is
echter sprake van een stedelijke situatie. De zonebreedte in de toekomstige situatie is daarmee
350 m in plaats van 400 m zoals deze in de zienswijze is aangegeven. In beginsel zouden hierdoor
meer woningen moeten worden bezien. De invloed van de weg in bebouwd gebied is op grotere
afstand echter minimaal zodat dit niet van invloed is op de uiteindelijke conclusie. Aanpassing
hiervan zal daarmee niet leiden tot een ander inzicht.
3. Pas in een zeer laat stadium is duidelijk geworden dat voor een aantal woningen, hetzij in het ka
der van sanering hetzij in het kader van de realisatie van een nieuwe weg of een nieuwe woning,
een hogere waarde is verleend. Van een aantal hogere waarden zijn echter geen besluiten bekend
maar slechts indirecte verwijzingen dat deze zijn verleend. In het akoestisch onderzoek behoren
de bij het PIP (Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinci
ale weg N279 Veghel-Asten) paragraaf 2.2 is abusievelijk blijven staan dat er geen hogere waar
den zijn verleend. Bij de behandeling van de rekenresultaten in paragraaf is wel ingegaan op even
tueel aanwezige hogere waarden. Aanpassing van het rapport op dit punt zal derhalve geen ge
volgen hebben voor de resultaten.
4. Daar waar kennis is van woningen met één bouwlaag is gerekend op + 1,5 meter. In het onder
zoek zijn geen woningen met verblijfsruimten op de tweede verdieping beschouwd. Aanvullend
op het akoestisch onderzoek zijn voor die situaties waar een verblijfsruimte op de tweede verdie
ping is, aanvullende berekeningen uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in het akoestische rapport.
5. Daar waar duidelijk een harde bodem aanwezig is, is separaat een bodemgebied met een zodani
ge bodemfactor gebruikt die de juiste hardheid/reflectie weerspiegelt. De algemene bodemfactor
met een waarde van 0,8 is daarmee uitsluitend van toepassing voor tuinen, openbaar groen, be
bossing en landbouwgronden. Aangezien in deze gebieden enige elementen aanwezig zijn die ver
strooiing/reflectie van geluid bewerkstellingen, is een waarde van 0,8 als algemene bodemfactor
reëel. Daar waar het grotere vlakke onverharde terreinen betreft (bijvoorbeeld weilanden) wordt
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de verstrooiing/reflectie overschat waardoor hogere waarden worden berekend. Verdere diffe
rentiatie van bodemgebieden is gezien het effect op de uiteindelijke rekenresultaten niet zinvol.
6. Bij het opstellen van het MER is uitgegaan van de deklagen zoals deze zijn gehanteerd in het mo
del van de 2e tranche EU-richtlijn (2013). In de tussenliggende tijd zijn een aantal wegdelen voor
zien van een nieuwe deklaag en is veel energie gestoken in een goede inventarisatie van de aan
wezige deklagen op de provinciale wegen. In het akoestisch onderzoek behorende bij het PIP is
daarmee uitgegaan van de juiste deklagen. Hiermee zijn de berekende waarden op de juiste uit
gangspunten gebaseerd. Het feit dat in het MER van andere deklagen is uitgegaan is niet relevant
omdat het hier gaat om het vergelijken van toe- en afnames in de verschillende wegontwerpen.
7. De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder is formeel niet (meer) van toe
passing op onderhavige situatie. De betreffende systematiek is eveneens opgenomen in het Be
sluit geluid milieubeheer/Regeling geluid milieubeheer maar deze is uitsluitend van toepassing op
Rijkswegen. Voor de onderhavige situatie is er daarmee geen formeel doelmatigheidscriterium
waarmee op een eenduidige manier kan worden getoetst. Om toch een goede afweging te kun
nen maken conformeert de provincie Noord-Brabant zich aan de systematiek zoals deze is be
schreven in de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Om bij de bepaling
van de doelmatigheid uit te gaan van het referentiewegdek, is gedaan om ook een afweging te
kunnen maken in het type wegdek. Nu er, zoals ook in de zienswijze is aangegeven, in veel geval
len reeds sprake is van SMA NL5 en deze vervangen zal worden door SMA NL8G+ is een afweging
op dit vlak niet meer noodzakelijk. Ondanks dat SMA NL8G+ betere akoestische eigenschappen
heeft, is er in de Regeling geen verschil in maatregelpunten tussen beide typen deklaag. Zoals ook
in het rapport is verwoord, worden ook geen maatregelpunten in rekening gebracht voor het toe
passen van SMA NL8G+. Hiermee kunnen alle beschikbare reductiepunten worden gebruikt bij de
afweging van andere geluidreducerende maatregelen. Hiermee wordt (indirect) toch het systeem
gevolgd.
8. Het is niet uit te sluiten dat op bepaalde delen van de weg een deklaag met betere akoestische
eigenschappen toepasbaar is. Om omwonenden niet te veel tot overlast te zijn, hanteert de pro
vincie een onderhoudstermijn van ten minste 10 jaar. Veel deklagen met betere akoestische ei
genschappen hebben een kortere levensduur op provinciale wegen zodat deze niet in het onder
houdsbeleid passen. Daarnaast wil de provincie ook vanuit onderhoudsoogpunt geen grote diver
siteit in deklagen. Zeker niet waar dit één weg betreft. Vooralsnog past het type deklaag SMA
NL8G+ aan de provinciale beleidsuitgangspunten.
Bij de realisatie is het aan de uitvoerende marktpartij een type deklaag te kiezen dat gelijkwaardig
of beter is dan SMA NL8G+.
9. Ten aanzien van de wijziging (lees: toename) van de geluidsituatie is met name de provinciale weg
N279 van belang. In het kader van het bepalen of dat er al dan niet sprake is van een reconstruc
tie in de zin van de Wet geluidhinder is, worden de wegen separaat beschouwd. Cumulatie speelt
met name een rol in geval van het vaststellen van hogere waarden (waarbij aandacht is voor de
cumulatieve geluidbelasting op een geluidluwe plek of gevel en een acceptabele binnenwaarde).
Luchtkwaliteit, gezondheid en externe veiligheid

Indiener is van mening dat de luchtkwaliteit en (volks)gezondheid onvoldoende gewaarborgd zijn in
het plan. De gevolgen van fijn stof voor de locatie zijn negatief. Indiener ervaart in de huidige situatie
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al veel overlast en die overlast zal in de toekomstige situatie alleen maar toenemen. Indiener heeft
een externe deskundige ingeschakeld om de akoestische rapportage op juistheid en volledigheid te
onderzoeken. In dat kader brengt indiener de volgende punten naar voren:
1. Stikstofdepositie
Wegennet
Uitgangspunt is dat het effect berekend is voor het wegennet tot waar de toename van het verkeer
als gevolg van de N279 opgaat in het heersende verkeersbeeld. Het is niet duidelijk bij welke toena
me (welke verhouding) sprake is van het opgenomen zijn in het heersende verkeersbeeld. Wat is
gerechtvaardigd?
Voor wegen die niet behoren tot het hoofdwegennet zijn de wegen met toe- of afnames van 500
motorvoertuigen/etmaal (referentie versus alternatief) opgenomen in het studiegebied. Niet duidelijk
is waarom juist 500 motorvoertuigen/etmaal gerechtvaardigd zou zijn. Meerdere wegen met een
kleine toe- of afname kunnen eveneens effecten op de stikstofdepositie tot gevolg hebben.
Gehanteerde verkeersciifers
Verwezen wordt naar verkeersgegevens uit een rapport van 18 april 2017. In de tervisielegging is
echter het rapport MER N279 VEGHEL-ASTEN DEEL B; B.l VERKEER, van Arcadis Nederland B.V., d.d.
18 augustus 2017 opgenomen. Het is dus niet te beoordelen of en wat eventueel de verschillen zijn
tussen de verkeersonderzoeken van april en augustus. Het is mogelijk dat tussen de twee onder
zoeken verschillen in de verkeersgegevens zitten, waardoor dit effect kan hebben op de resultaten
van de stikstofdeposítieberekeningen. Door de zeer uitgebreide en gedetailleerde verkeersstudie is
het binnen aanvaardbare grenzen ondoenlijk om een vertaalslag te maken naar de input voor de be
rekeningen in Aerius-calculator. Voor de autonome situatie zijn 1.216 weggedeelten beschouwd en
voor de plansituatie zijn 1.438 weggedeelten berekend.
2. Luchtkwaliteit en gezondheid
Het aantal personen binnen het onderzoeksgebied is bepaald op basis van adressen met een woon
functie. Vervolgens is per woonadres een gemiddeld aantal personen van 2,3 gehanteerd. Binnen het
milieuaspect luchtkwaliteit zijn niet alleen woningen gevoelige objecten. Maar alle objecten waar
personen voor langere tijd verblijven, zoals scholen, bedrijven, kantoren, sportaccommodaties e.d.
Andere luchtgevoelige objecten dan woningen zijn in de beoordeling niet meegenomen. Een reden
wordt daarvoor niet gegeven. De verwachting is dat het aantal personen hiermee wordt onderschat.
Dit geldt dan uiteraard voor alle varianten. Er mag dan ook worden aangenomen dat dit voor de uit
eindelijke conclusie (vergelijking tussen verschillende varianten) niet zal leiden tot significant afwij
kende conclusies.
In de rapportage wordt onder 8.1.1.3 gemeld dat de berekeningen zijn gebaseerd op verkeerscijfers
(intensiteiten en verdeling) afkomstig van het voor deze fase uitgewerkte wegontwerp en dat ze be
schikbaar zijn gesteld vanuit de verkeersstudie. Aangezien bij de rapportage geen bijlagen zijn ge
voegd met de invoergegevens en een volledig overzicht van de uitvoer van de rekenmodellen zijn de
resultaten niet controleerbaar.
In de berekeningen worden voor de verschillende deeltrajecten verschillende varianten doorgere
kend. Op basis van de rapportage is niet duidelijk hoe die varianten eruitzien. De invoergegevens en
de volledige uitvoer van de rekenmodellen zijn niet inzichtelijk en reproduceerbaar.
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Uit de effect beoordeling wordt niet geheel duidelijk hoe de vertaling van de verschuivíngstabellen
(bijvoorbeeld tabel 8-11 op pagina 17) naar de effectbeoordeling (bijvoorbeeld tabel 8-10 op pagina
17) heeft plaatsgevonden. Uitsluitend de variant lA-a2 wordt als licht negatief aangemerkt. Als reden
hiervoor worden de 81 personen in de categorie 0,5 tot 1,5 pg/m^ gegeven. In deze variant zijn ech
ter ook meer personen in de categorie c-1,5 pg/m^. De verschillen tussen de varianten zijn procentu
eel gezien minimaal. Waarom de ene variant als licht positief en de andere als licht negatief wordt
aangemerkt is onduidelijk. Tussen deze categorieën zit namelijk ook nog de neutrale categorie. Een
nadere onderbouwing van de gekozen categorieën lijkt gewenst.
3. Externe veiligheid
Aangegeven is dat het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over de N279 is aangeleverd door
RWS (Rijkswaterstaat). Doordat de invoergegevens ontbreken is het niet te controleren of het
transport van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze is ingevoerd.
Reactie GS
Voor de N279 Veghel-Asten worden conform de geldende wetgeving alle effecten (ook buiten 3 kilo
meter en ook de effecten bij meer dan 1.000 motorvoertuigen) in beeld gebracht. Echter, voor de
verkeersaantrekkende werking op de A67 wordt de wetgeving voor hoofdwegen gevolgd. Dit bete
kent dat niet verder gekeken wordt dan tot 3 kilometer van de aansluiting Ommel. Omdat dit boven
dien minder dan 1.000 motorvoertuigen zijn, geldt als motivering dat deze extra voertuigen op een
Rijksweg direct opgenomen zijn in het heersend verkeersbeeld .

De verwijzing naar het rapport van 18 april 2017 is foutief en zou 18 augustus 2017 moeten zijn. De
versie van 18 april 2017 betreft een conceptversie. Er bestaat geen inhoudelijk verschil tussen de
beide rapporten.
De invoergegevens van de berekeningen komen uit het projectspecifieke verkeersmodel N279 Veg
hel-Asten. Dit verkeersmodel is gebaseerd op het basisverkeersmodel SRE 3.0 en gekalibreerd met
verkeerstellingen uit het NOB-gebied. In de MER worden de verschillende alternatieven en varianten
beschreven (zie bijlage 7 deel B.02). Invoergegevens komen uit hetzelfde verkeersmodel. Verwezen
wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.
Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit overal wordt voldaan aan de wettelijke grens
waarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Voor het bepalen van effecten op gezondheid is een Gezondheidseffectscreening (GES) uitgevoerd (een meer kwantitatieve effectbepalingsmethode (bij
voorbeeld MGR) was in 2017 nog niet voor handen). Het gaat dan over de milieugezondheidskwaliteit
gerelateerd aan geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Onderzocht is het aantal woningen met
een zeer matige kwaliteit of slechter (GES 5 t/m 8). Voor alle alternatieven geldt dat het aantal adres
sen in een bepaalde GES-klasse gelijk blijft aan de referentiesituatie. Dat geldt zowel voor geluid,
luchtkwaliteit als externe veiligheid. Verder wordt verwezen naar het thema Woon- en leefklimaat.
Op basis van de resultaten voor het plaatsgebonden risico (PR) is er zowel in de referentiesituatie als
voor de alternatieven geen PR10-6 contour aangetroffen in de berekeningen. Het groepsrisico ligt in
de referentiesituatie onder de 0,1 x oriëntatiewaarde en dat geldt ook voor de alternatieven. De ef
fecten zijn kwalitatief ten opzichte van de referentiesituatie beschouwd, omdat het vervoer van ge
vaarlijke stoffen zich verplaatst bij de omleidingen. Het transport van gevaarlijke stoffen over de be
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staande tracés bij zowel Veghel als Helmond neemt dan af. De omleidingen worden aangewezen voor
het transport van gevaarlijke stoffen, deze liggen meer buiten bebouwd gebied dan het huidige tracé.
Daardoor neemt het groepsrisico af. Het voorkeursalternatief van de Omleiding Helmond scoort licht
positief.
Waterhuishouding

Indiener is van mening dat de in het kader van het plan uitgevoerde watertoets ondeugdelijk is. Veel
percelen in het plangebied wateren thans af op 'A-watergangen'. In de tekeningen betreffende het
plan is zichtbaar dat na de geplande aanleg van de weg (met name) in 'zaksloten' zal worden afgewa
terd. Dit heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding, terwijl deze gevolgen in het geheel niet zijn
onderzocht.
Op grond van artikel 3.1.6, lid 1, onder b, Bro moet in de toelichting behorend bij het ontwerpplan
een zogenaamde waterparagraaf worden opgenomen. In de plantoelichting is onvoldoende omschre
ven, op welke wijze er in het plan rekening is gehouden met de gevolgen van de aanleg van de weg
voor de waterhuishouding. Cliënt is van oordeel dat het ontwerp in zoverre in strijd met artikel 3.1.6,
lid 1, onder b, Bro tot stand is gekomen.
Reactie GS

Paragraaf 5.6 van de toelichting beschrijft de watergerelateerde aspecten van het PIP. De watertoets
maakt deel uit van deze toelichting en is opgenomen in bijlage 33. In het kader van de watertoets is
een onderbouwing van de waterhuishouding opgesteld. Bij de waterhuishoudkundige uitwerking van
het plan is Waterschap Aa en Maas betrokken. Het waterschap is tevens betrokken bij de m.e.r.procedure. De verdere detaillering van de toekomstige waterhuishouding zal plaatsvinden in nauwe
samenspraak met het waterschap. In het RKP zijn, daar waar dat noodzakelijk is of kansrijk, compen
serende en mitigerende maatregelen opgenomen voor de berging en afvoer van water. In de plan
vorming moet uitgegaan worden van een of meerdere locaties om extra water te bergen. Met het
waterschap heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden hoe dit op hoofdlijnen is te compenseren.
Natuur

De gevolgen van de aan te leggen weg voor de in het plangebied aanwezige beschermde natuur en
beschermde diersoorten, alsmede de landschappelijke inpassing van de weg, zijn onvoldoende on
derzocht. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet beoordeeld zijn of de doorsnijding
van de in het plangebied aanwezige natuur toelaatbaar en/of gerechtvaardigd is. Het plan, althans de
plantoelichting, ontbeert een dergelijke beoordeling, zodat daarmee niet inzichtelijk is dat wat betreft
het aspect natuur een gedegen belangenafweging heeft plaatsgevonden.
De voorwaardelijke verplichting van artikel 29 lid 1 Natuur-voorwaardelijke verplichting doet volgens
indiener geen recht aan de compensatieverplichting, omdat louter sprake is van een 'compensatieplan op hoofdlijnen'. Nu sprake is van een plan op hoofdlijnen en daarin de gebieden worden aange
geven waar compensatie kan plaatsvinden, biedt het geen garantie noch duidelijkheid over de wijze
waarop de compensatie zal worden uitgevoerd. Dit is te vrijblijvend. De redactie van artikel 29 bete
kent dat het bevoegd gezag de weg kan aanleggen en dat vervolgens bijna 10 jaren kan worden ge
wacht met het uitvoeren van het compensatieplan. Dat is een onwenselijke situatie, temeer omdat er
geen enkele reden is voor het bevoegd gezag om niet direct uitvoering te geven aan de compensa
tiemaatregelen. In dat opzicht zou het openstellen van de weg afhankelijk gesteld moeten worden
van de uitvoering van het (volledige) compensatieplan.
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Reactie GS

De Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant is leidend wat betreft de juridische veranke
ring in het PIP van de natuurcompensatie. In het thema Natuurcompensatie is beschreven hoe dit
onderwerp in het PIP is verwerkt. In het kader van het MER is uitvoerig onderzoek verricht naar de
effecten op de natuurwaarden. Met name ter plaatse van de Omleiding Helmond zijn de effecten op
de natuurwaarden aanzienlijk. Op basis van een weging van de terzake doende belangen, waaronder
die van de natuur, heeft de provincie haar voorkeur voor het tracé uit het PIP uitgesproken. Zie ver
der het thema Omleiding Helmond.
Stikstofdepositie

De uitvoering van het plan leidt tot een toename van de stikstofdepositie. In deel A van het milieueffectrapport wordt aangegeven, dat uit een berekening met AERIUS blijkt dat uitvoering van het voor
genomen plan niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie boven de wettelijke grenswaarde
van 0,05 mol/ha/jaar in enig Natura 2000-gebied in de wijde omgeving van de N279 en dat er daar
door geen significante effecten te verwachten zijn op Natura 2000-gebieden. Indiener heeft een ex
terne deskundige ingeschakeld om de stellingen van het bevoegd gezag en de onderbouwing/memo's
op dit punt te onderzoeken.
Reactie GS

Op het aspect stikstof is hiervoor bij 'Luchtkwaliteit, gezondheid en externe veiligheid' ingegaan.
Programmatische Aanpak Stikstof

In het kader van de aanleg van de N279 Veghel-Asten heeft het bevoegd gezag gesteld dat de stikstoftoename onder de drempelwaarde blijft en dat zodoende geen vergunning op grond van artikel.
2.7 van de Wet Natuurbescherming vereist is. De juistheid van deze stelling is niet vast te stellen,
zolang de prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Europese hof nog niet is
beantwoord.
Reactie GS

De effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden van het VKA voor de N279 Veghel - Asten
zijn onderzocht en beschreven in het MER, zie Bijlage 5 van de toelichting. Ingevolge artikel 2.12 van
het Besluit natuurbescherming zijn projecten ten aanien van hoofdwegen die worden gerealiseerd op
een grotere afstand dan 3 km vanaf een Natura 2000-gebied vergunningvrij. Aangezien de N279 geen
hoofdweg is, zijn aan de hand van een AERIUS Calculator berekening de effecten van de weg op Natura-2000 gebieden bepaald. De uitkomsten van die berekening zijn ter beoordeling aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voorgelegd. Bij bericht van 12 juli 2018 heeft de ODBN als haar
conclusie laten weten dat de uitkomsten niet leiden tot verhoging van stikstofdepositie op Natura
2000-gebieden. Op grond daarvan kan op voorhand met zekerheid worden uitgesloten dat door of
vanwege het inpassingsplan N279 Veghel - Asten significante effecten op Natura 2000-gebieden ont
staan. Het PIP is daarmee, voor wat betreft de effecten van stikstof, uitvoerbaar.
Inspreker stelt dat uit de mee ter inzage gelegde memo Uitgangspunten stikstofdepositieberekening
N279 uit de AERIUS berekening niet kan worden afgeleid hoe de berekende emissie van stikstof zich
verhoudt tot de berekende deposities in de Natura 2000-gebieden Deurnsche Peel en Mariapeel. De
memo is bedoeld om de invoerwaarden voor de AERIUS berekening te onderbouwen. Het model
berekent vervolgens de deposities die optreden als gevolg van deze emissies. De gevraagde relatie
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tussen emissie en depositie wordt dus bepaald door het model. AERIUS Calculator is het wettelijke
instrument om deze berekeningen te maken, en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Voor de hoofdwe
gen (A50 en A67) is aangesloten bij de bepalingen in de Regeling Natuurbescherming in relatie tot het
Programma Aanpak Stikstof. De Commissie m.e.r. heeft in haar toetsingsadvies geen opmerkingen
gemaakt over de in het MER gehanteerde berekeningswijze.
Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel

Het plan kent de bestemming 'Verkeer - 1' en de bestemming 'Verkeer - 2'. Binnen die bestemmin
gen zijn wegen, kunstwerken, geluidwerende voorzieningen, fietspaden, etc. toegestaan. Uit het plan
blijkt echter niet wat er wordt gerealiseerd en waar dit wordt gerealiseerd. Dat had wel in het plan
verankerd moeten worden.

Reactie GS

Het PIP biedt het juridisch-planologische kader voor de uitvoering van het voorkeursalternatief uit het
gecombineerde projectVplanMER, zonder dat het die ontwikkeling dicteert. In paragraaf 3.4.2 van de
toelichting is nader uiteengezet dat dit PIP een globaal eindplan is dat de markt uitnodigt om innova
tieve oplossingen voor te stellen om een slimme en veilige provinciale weg te realiseren. Het globale
karakter houdt in dat binnen de bestemmingsgrenzen verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk
worden gemaakt. De ambities voor de N279 Veghel - Asten worden vertaald naar juridische instru
menten. Het eerste instrument is het PIP, als het planologisch-juridische kader dat de programmati
sche, functionele en ruimtelijke eisen mogelijk maakt. Het PIP waarborgt dat voldaan wordt aan de
eisen bij of krachtens de Wet geluidhinder en dat alle ruimtelijke kwaliteitsambities uitvoerbaar zijn.
De verkeersbestemmingen van het PIP zijn afgestemd op het ruimtebeslag dat met deze functionele
kaders is gemoeid. De plangrens laat voldoende ruimte voor het benodigde wegprofiel. Het PIP dic
teert de wijze van uitvoering niet. Dat is voorbehouden aan de contractfase waarin de civiele aanbe
steding plaatsvindt en de overeenkomsten gesloten worden tussen de provincie en de gemeente(n),
Rijkswaterstaat en het waterschap. Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
Voor het geval deze wijze van bestemmen aanleiding geeft tot planschade, staat het indiener vrij om
een beroep op planschadevergoeding te doen. Verwezen wordt naar het thema Planschade.
Nut en noodzaak niet aangetoond

Indiener is van mening, dat nut en noodzaak van de aan te leggen weg onvoldoende aannemelijk is
gemaakt. Er is sprake van een salami-tactiek doordat de beoogde 2 x 2 rijstrokenvariant gefaseerd zal
worden doorgevoerd. Met een dergelijke gefaseerde aanleg van een vierbaansweg wordt onvol
doende rekening gehouden met de toename van de trillingen, de gevolgen hiervan voor de externe
veiligheid, voor de milieuaspecten, etc. ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en het thema 2 x 2 rijstroken.
Omleiding Dierdonk

Indiener is van mening dat er geen sprake is van nut en noodzaak om de weg via Dierdonk om te lei
den. Hij is van mening dat de aanleg van de nieuwe N279 ook via het bestaande tracé gerealiseerd
had kunnen worden. Indiener kan noch uit de toelichting noch uit de rapportages die zijn opgesteld
ten behoeve van dit plan afleiden wat de doorslag heeft gegeven voor de omleiding bij Dierdonk. Hij
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is van mening dat ruimtelijk relevante aspecten doorslaggevend moeten zijn. Dat is hier niet het ge
val.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
Strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM

Indiener claimt recht op een ongestoord genot van zijn eigendom, zoals volgt uit artikel 1 van het
Eerste Protocol bij het EVRM. Bij een inbreuk op dit recht moet een redelijk evenwicht bestaan tussen
de eisen van het algemeen belang enerzijds en de bescherming van de fundamentele rechten van
indiener anderzijds. Dat evenwicht ontbreekt nu hij een onevenredige last moeten dragen. In dat
verband voert indiener aan dat de provincie het gehele perceel van indiener, dan wel een aanzienlijk
gedeelte hiervan tegen een lager bedrag zal kunnen verwerven, dan wanneer zij nu al gehouden zou
zijn het gehele perceel (of een groter gedeelte daarvan) te verwerven tegen de waarde zonder dat
aldaar een twee- of vierbaansweg is gelegen.
Reactie GS

Provinciale Staten komt beleidsvrijheid toe bij het vaststellen van de begrenzingen van een PIP. De
provincie is zich ervan bewust dat de begrenzingen in dit PIP belastend zijn voor de bedrijfsmatige
activiteiten van indiener. Zij heeft haar keuze voor het voorkeurstracé echter zorgvuldig onderbouwd
en toegelicht in de toelichting van het PIP. Zij verwijst naar het thema Nut en noodzaak en het thema
Omleiding Helmond.
Er bestaat geen grond voor het oordeel dat als gevolg van de vastgestelde planbegrenzing het door
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM beschermde eigendomsrecht van indiener is geschon
den. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen dat artikel 1 van het
Eerste protocol bij het EVRM de toepassing van wetten onverlet laat die noodzakelijk kunnen worden
geacht om het gebruik van de eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang
(vergelijk de uitspraak van 14 april 2010, zaak nr. 200907391/1/H2). Een PIPregeling is een zodanige
regulering (vergelijk de uitspraak van 12 november 2003, zaak nr. 200301877/1).
Maximale mogelijkheden niet onderzocht

Artikel 5 lid 5.1 (Bestemmingsomschrijving) van de planvoorschriften maakt het op de voor 'Verkeer 1' aangewezen gronden mogelijk om wegen, van vier rijstroken, alsmede parallelwegen, opstelstroken, in- en uitvoegstroken, open afritten, aan te leggen. In het plan en de onderbouwing daarvan is
echter niet op alle relevante onderdelen rekening gehouden met de aanleg van een vierbaansweg,
zodat de maximale mogelijkheden van het plan niet afdoende onderzocht zijn. In de planregels is
slechts opgenomen dat de (vierbaans)weg alleen mag worden aangelegd indien wordt voldaan aan
de geluidsnormen uit de wet. Indiener is van mening dat de plangrenzen daarmee te veel toelaten,
zonder deugdelijke waarborgen.
Reactie GS
Op basis van het MER is het voorkeursalternatief bepaald. Dit alternatief is vervolgens verankerd in
de juridisch bindende delen van het PIP. Het voorkeursalternatief is onderzocht op de effecten voor
de omgeving. Daarbij is uitgegaan van de maximale mogelijkheden die het PIP toestaat. Verwezen
wordt naar bijlage 2 van de toelichting van het PIP.
Landschappelijke inpassing
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De uitvoering van de landschappelijke inpassing is niet in de planvoorschriften is verankerd. Het ont
breken van die verplichting is in strijd met het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit en het thema Uitvoeringsfase.
De verplichtingen met andere overheden
De samenwerking met andere/lagere overheden is noodzakelijk op het gebied van bijvoorbeeld com
penserende maatregelen. Nu wordt slechts volstaan met de mededeling dat er afspraken zijn ge
maakt over samenwerking met andere/lagere overheden en de wederzijdse verplichtingen. Het plan
ontbeert een waarborg dat die afspraken worden nageleefd, dat daadwerkelijk zal worden samenge
werkt met andere/lagere overheden om de wederzijdse verplichtingen na te komen. In dat opzicht is
het bestreden besluit in strijd met het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel tot stand geko
men.
Reactie GS

Het PIP biedt het juridisch-planologische kader voor de uitvoering van het voorkeursalternatief uit het
gecombineerde projectVplanMER, zonder dat het die ontwikkeling dicteert. In paragraaf 3.4.2 van de
toelichting is nader uiteengezet dat dit PIP een globaal eindplan is dat de markt uitnodigt om innova
tieve oplossingen in te brengen om een slimme en veilige provinciale weg te realiseren. Het globale
karakter houdt in dat binnen de bestemmingsgrenzen verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk
worden gemaakt De ambities voor de N279 Veghel - Asten worden vertaald naar juridische instru
menten. Het eerste instrument is het PIP, als het planologisch-juridische kader dat de programmati
sche, functionele en ruimtelijke eisen mogelijk maakt. Het PIP waarborgt dat voldaan wordt aan de
eisen bij of krachtens de Wet geluidhinder en dat alle ruimtelijke kwaliteitsambities uitvoerbaar zijn.
Het PIP dicteert de wijze van uitvoering niet. Dat is voorbehouden aan de contractfase waarin de
civiele aanbesteding plaatsvindt en de overeenkomsten gesloten worden tussen de provincie en de
gemeente(n), Rijkswaterstaat en het waterschap. Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
De ontsluiting van percelen is op veel plaatsen niet (goed) geregeld

Op het traject van de N279 Veghel-Asten is op veel plaatsen de ontsluiting van percelen niet gere
geld. Waar (agrarische) gronden van belanghebbenden gedeeltelijk zijn bestemd als "Verkeer -1" om
ter plaatse de weg en/of een aansluiting mogelijk te maken, zal op plekken de bestaande in- en uitrit
van de percelen komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de percelen van belanghebbenden na de
aanleg van de N279 niet langer kunnen worden ontsloten.
Reactie GS

De ontsluiting van bestaande, te handhaven percelen wordt door dit PIP niet belemmerd. Dat wil
overigens niet zeggen dat op inrichtingsniveau geen wijzigingen aan de orde zullen zijn. Dit is echter
een kwestie van nadere uitvoering. Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
Identieke zienswijze - 3
Omleiding Helmond

Er is geen noodzaak aangetoond voor de omleiding. Het bestaande tracé voldoet aan de doelstellin
gen en is een goede oplossing. Door de omleiding wordt natuurgebied onnodig aangetast. Daarnaast
is er onvoldoende borging in het plan opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit en natuur in het gebied
gecompenseerd te krijgen. Indiener pleit voor aanpassing van het voorkeursalternatief op dit punt.
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Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond, het thema Natuurcompensatie en het thema
Ruimtelijke kwaliteit.
Fijnstof

De omleiding bij Dierdonk zorgt voor een toename van fijnstof in een gebied waar dit op dit moment
al te hoog is. Hiervoor zijn geen passende maatregelen voor opgenomen, noch is dit geborgd in het
ontwerp-PIP.
Reactie GS

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit overal wordt voldaan aan de wettelijke grens
waarden voor fijnstof en stikstofdioxide.
Borging realisering groen

De bestemming 'Groen' biedt onvoldoende borging voor de realisatie van de gewenste groenkwaliteit. Voorgesteld wordt om in ieder geval voor het deelgebied omleiding Dierdonk de bestemming
natuur toe te kennen daar waar nu de vlakken als groen zijn bestemd. Dit biedt een betere borging.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit.
Toekomstbestendigheid

Gezien de huidige economische groei, de verkeerscijfers uit 2016 en de bereikbaarheidsagenda is
indiener van mening dat de N279 Veghel - Asten uitgevoerd moet worden in 2 x 2 rijstroken om de
functie als 'robuuste rand' goed uit te kunnen voeren. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw,
beter passend verkeersmodel. De BrabantBredeModelAanpak (BBMA). In de verkeersstudie N279 is
gewerkt met het SRE 3.0 model. Dit model sluit niet aan op andere regionale modellen (input en
techniek) waardoor allerlei risico's ontstaan voor de planvorming.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. Verder wordt opgemerkt. Er is een gevoeligheids
analyse (MER, deelrapport A, paragraaf 2.2) uitgevoerd waarbij is gekeken naar een extra intensiteitsgroei van 10% en een extra intensiteitsgroei van 15% op de N279 als gevolg een goed functione
rende robuuste rand. Hieruit blijkt dat, behoudens een verzwaring van het knelpunt in Veghel en een
nieuw knelpunt in Helmond, de N279 deze groei kan opvangen in zijn huidige profiel. Inzetten van
Smart Mobility-maatregelen en aanpassingen naar ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen kan
deze extra groei opvangen.
Aansluiting Bakel

Een halve aansluiting op de N279 bij Bakel is onvoldoende voor de verbetering van de bereikbaarheid
van Bakel en achterliggende kernen. Gepleit wordt voor een hele aansluiting zoals oorspronkelijk
opgenomen in de m.e.r.-rapportage.
Reactie GS
Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan gebruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg (Wolfsputterbaan). De verkeersdruk op deze weg wordt met circa 50% verminderd, doordat het

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten

41

verkeer dat niet in Helmond/Bakel haar bestemming of herkomst heeft de omleiding neemt. Hierdoor
wordt de afwikkeling van het verkeer op de huidige ontsluitingsweg (Wolfsputterbaan) aanzienlijk
verbeterd.
Borging natuurcompensatie

De borging van de natuurcompensatie is onvoldoende opgenomen in de regels. Voorgesteld wordt
om dit door middel van een voorwaardelijke verplichting op te nemen en daarbij aan te geven dat
compensatie zo dicht mogelijk bij het plangebied, waar de aantasting plaatsvindt, te realiseren.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.

Ligging en begrenzing plangebied in relatie tot realisatie verplichting juridische zekerheid tot realisatie
is niet toereikend

De noodzakelijke compensatie, kwaliteitsverbetering en landelijke inpassing komt in sommige geval
len buiten het plangebied te liggen. Daarmee zijn deze zaken buiten het plangebied in planologisch
juridische zin niet afdwingbaar. Het plan voldoet daarmee niet aan de uitvoerbaarheid uit het Besluit
ruimtelijke ordening. Het plan is daarmee in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit.
De voorwaardelijke verplichting voor de natuurcompensatie is onvoldoende rechtszeker

De opgenomen voorwaardelijke verplichting voor de natuurcompensatie is onvoldoende rechtszeker.
Bijlage 1 en 2 van de regels hierover ontbreken bij de stukken. Daardoor is het nu niet inzichtelijk
waar de natuurcompensatie plaats gaat vinden. Dit is in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Het compensatieplan is niet gekoppeld als voorwaardelijke bepaling en het plangebied van het ontwerp-PIP is te klein om de compensatie afte dwingen. Daarnaast moet rekening gehouden worden
met gronden die al als compensatie ingezet zijn.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie. Verder wordt opgemerkt dat de provincie op 1
juni 2018 een zienswijze ontving aan de hand waarvan werd geconstateerd dat bijlage 1 (Natuurcompensatieplan op hoofdlijnen) en bijlage 2 (Uitwerking compensatieplan zoekgebieden) bij de planregels ontbraken. Om onbekende redenen waren de twee documenten niet geüpload op de landelijke
voorziening van www.ruimteliikeplannen.nl, tezamen met de overige bestanden die deel uitmaken
van het ontwerp-PIP. Dit gebrek is vervolgens zo snel als mogelijk hersteld. Vanaf 6 juni 2018 waren
beide bijlagen raadpleegbaar en was het ontwerp-PIP in zijn geheel in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarmee werd een ieder in de gelegenheid gesteld om nog gedurende
vier weken tijdig (aanvullende) zienswijzen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.
Borging bereikbaarheid Bakel
Voor het ecoduct en de viaducten ten behoeve van de bereikbaarheid Bakel is geen voorwaardelijke
verplichting opgenomen. Daarmee is onvoldoende geborgd dat gezorgd wordt voor bescherming van
de natuur bij de omleiding en de bereikbaarheid in dit gebied.
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Reactie GS

De aanleg van deze kunstwerken behoort tot de essenties van het PIP en maken daar expliciet onder
deel van uit. Ze maken deel uit van het bestuurlijk akkoord en de benodigde middelen zijn gereser
veerd. Borging via een voorwaardelijke verplichting wordt niet doelmatig geacht.
Borging

Het ontbreekt aan juridische borging voor het realiseren van het ruimtelijk kwaliteitsplan waardoor
onrechtmatige schade aangebracht wordt aan de waarden van het gebied Bakelse Aa.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit.

Identieke zienswijze - 4
Tervisielegging

Niet alle bijlagen zijn raadpleegbaar middels www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarmee dient het plan
opnieuw ter inzage te worden gelegd. Het gaat bijvoorbeeld om bijlage 1 en 2 van de voorwaardelijke
verplichtingen. De digitale versie op ruimtelijke plannen is de enige bindende versie. Dat ze wellicht
wel op papier ter inzage liggen maakt dit niet anders. Wettelijk is immers de IMRO versie beslissend.
Reactie GS

Op 1 juni 2018 ontving de provincie een zienswijze aan de hand waarvan werd geconstateerd dat
bijlage 1 (Natuurcompensatieplan op hoofdlijnen) en bijlage 2 (Uitwerking compensatieplan zoekgebieden) bij de planregels ontbraken. Om onbekende redenen waren de twee documenten niet geüpload op de landelijke voorziening van www.ruimteliikeplannen.nl, tezamen met de overige bestanden
die deel uitmaken van het ontwerp-PIP. Dit gebrek is vervolgens zo snel als mogelijk hersteld. Vanaf 6
juni 2018 waren beide bijlagen raadpleegbaar en was het ontwerp-PIP in zijn geheel in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarmee werd een ieder in de gelegenheid gesteld om nog gedurende
vier weken tijdig (aanvullende) zienswijzen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.
Bereikbaarheid

-

-

-

-

Door het wegvallen van de Ruit om Eindhoven, vervalt het nut en de noodzaak van de N279. De
doelstellingen worden dan ook niet meer bereikt, met name voor Gemert-Bakel vindt er een ver
slechtering plaats van de regionale bereikbaarheid.
Door de lange omleiding om Dierdonk ontstaan er alleen maar meer knelpunten en wordt Ge
mert-Bakel afgesneden vanuit de Rotonde van Beek en Donk tot aan de rotonde in Bakel.
De Albert Pistoriusstraat wordt afgesloten door het nieuwe kunstwerk waar nu de bestaande ro
tonde in Beek en Donk is gelegen. Deze toegangsweg moet gewaarborgd blijven, zodat het be
stemmingsverkeer daar gebruik van kan maken. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door een
fietspad. Dit is tevens noodzakelijk in verband met de bereikbaarheid van hulpdiensten in het ge
bied bij eventuele calamiteiten.
Het probleem bij de Beekse Brug blijft onopgelost. Het huidige sluipverkeer vanuit De Rips, Elsendorp, Boxmeer via Scheepsstal-Grotelseheide-Mathijseind richting Eindhoven en Helmond zal in
de toekomst aangewezen zijn op de bestaande uitwegen bij Bakel en bij de Beeksebrug om naar
Helmond-Eindhoven te gaan.
Door de lange omleiding wordt een groot gebied afgesneden qua bereikbaarheid. Er dient meer
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aandacht te zijn voor de bereikbaarheid en verbindingen indien de lange omleiding er gaat ko
men. Waar nodig moet er gewerkt worden met slagbomen voor bewoners in het gebied, zodat ze
onder de N279 door kunnen.
Reactie GS

-

-

-

Met het wegvallen van de Ruit is het bereikbaarheidprobleem in ZO-Brabant niet opgelost. Pro
gramma SmartwayZ.NL heeft als doel de bereikbaarheid in Zuid Nederland en daarmee ZOBrabant te verbeteren. N279 Veghel - Asten is onderdeel van dit programma.
Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond. Het verkeer van en naar Bakel richting het
Noorden kan gewoon gebruik blijven maken van de huidige ontsluiting, de Wolfsputterbaan. De
verkeersdruk op deze weg zal met ca. 50% verminderen, omdat het doorgaande verkeer de N279
zal gebruiken.
De Albert Pistoriusstraat wordt niet afgesloten.
De Beekse brug maakt geen onderdeel uit van de N279, wel is studie naar oplossingsmogelijkhe
den toegezegd, als onderdeel van SmartwayZ.NL
De verbindingen worden hersteld maar komen mogelijk op een andere plek. Dit geldt zowel voor
wegen, beken, fietspaden als ommetjes.

Smart Mobility
Ten onrechte is Smart Mobility niet als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het PIP. Smart
Mobility hoort ook buiten het traject juridisch gewaarborgd te worden. Goede Smart Mobility oplos
singen moeten worden vastgelegd in contracten voorafgaande aan de vaststelling van het PIP. Als dit
ten tijde van de vaststelling van het PIP nog niet concreet is, voldoet het plan niet aan de uitvoer
baarheid zoals beschreven in het Besluit ruimtelijke ordening.
Reactie GS

Smart Mobility is een verzameling van technologische maatregelen en slimme mobiliteitsdiensten om
reizigersgedrag te veranderen, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid
te vergroten. Smart Mobility heeft geen ruimtelijke relevantie, waardoor het niet als voorwaardelijke
verplichting in het PIP kan worden verankerd. Bovendien is Smart Mobility weliswaar belangrijk om
de doelen van de wegverbetering te bereiken maar kan het daarvoor niet als noodzakelijke voor
waarde worden aangemerkt. Daarvoor kan nog met te weinig zekerheid over het effect van de maat
regelen worden gesproken. Voor de N279 Veghel-Asten betekent dit de ontwikkelingen van Smart
Mobility worden gemonitord. Mocht blijken dat de toename van het verkeer op termijn niet (alleen)
met Smart Mobility-oplossingen kan worden opgevangen, dan kan de verbreding naar 2 x 2 rijstroken
zonder kostbare aanpassingen van de ongelijkvloerse aansluitingen worden gerealiseerd.
2 x 2 rijstroken

Als 2 x 2 rijstroken nu niet noodzakelijk zijn, zoals uit de toelichting van het PIP blijkt, dan is ook de
lange omleiding om Dierdonk nu niet noodzakelijk.
Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.
Natura 2000

Het is onvoldoende inzichtelijk wat de mogelijke doorwerking van de omleiding om Dierdonk is op
Natura 2000- gebieden in verband met cumulaties van milieufactoren uit omliggende agrarische be
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drijven en de N279. De lange omleiding draagt bij aan de schade op Natura 2000, waarbij het gebied
al vol zit qua milieubelasting. De komst van de N279 in combinatie met de overbelasting van het ge
bied is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Agrarische bedrijven dienen dan ook weggesa
neerd te worden. Er moet onderzocht worden of er niet meer agrarische bedrijven weggekocht kun
nen worden, zodat er geen schade wordt toegebracht aan de Natura 2000 gebieden.
Reactie GS

Uit het natuuronderzoek, meer in het bijzonder de AERIUS-berekening, is gebleken dat significante
effecten als gevolg van de activiteiten die het PIP mogelijk maakt, op voorhand uitgesloten kunnen
worden geacht. Nu het PIP geen effecten heeft op de beschermde gebieden, is cumulatie met andere
projecten, wat daar overigens ook van zij, niet aan de orde.
Fijnstof

Cumulaties met fijnstof zijn onvoldoende inzichtelijk indien de lange omleiding doorgang zal vinden.
Reactie GS

Fijnstof. Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief zoals dat in het PIP mogelijk wordt gemaakt
neutraal scoort wat betreft het aspect fijnstof. Nadelige effecten van de omleiding zijn dus niet te
verwachten.
Geluid

Er is in het plan een voorwaardelijke verplichting opgenomen in verband met geluidsbelasting. In de
onderbouwing wordt geschreven dat er verder wordt gegaan dan dat wettelijk is vereist. De voor
waardelijk verplichting die is opgenomen in het plan eist dat laatste niet. Daarmee is de planregel dus
niet in overeenstemming met de toelichting/onderbouwing van het plan. Indieners zullen ernstige
geluidsoverlast ondervinden. Geluid van gemotoriseerd verkeer wordt niet ondervangen door stil
asfalt. Het is niet duidelijk of in de woningen in de nieuwe situatie aan de eis van 33 dB kan worden
voldaan.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Geluid. Verder wordt opgemerkt dat het geluid afkomstig van mo
torvoertuigen slechts ten dele kan worden gereduceerd door een wegdek met goede geluidsabsorberende maatregelen. Afhankelijk van de kwaliteit van het wegdek kan een bepaalde reductie worden
bereikt. Deze reductie is ook afhankelijk van de gereden snelheid. De geluidshinder is modelmatig
berekend conform de regelgeving op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en ge
toetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder. Bovenstaande re
ducerende werking en afhankelijkheid van de snelheid wordt hierin meegenomen.

Met de aanleg van de nieuwe N279 zal de verkeersintensiteit op de Wolfsputterbaan sterk afnemen
(minimaal halveren). Deze sterk verlaagde verkeersintensiteit zal zich ook verdelen over de op- en
afrit. Het talud van de oprit zal het geluid van het verkeer op de afrit en een deel van het bestaande
tracé van de N279 afschermen. Daarnaast zal ook op de op- en afrit en de Wolfsputterbaan geluidreducerend asfalt worden aangebracht. Ten behoeve van het PIP is een nieuwe nauwkeurigere geluidberekening uitgevoerd (Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai
provinciale weg N279 Veghel-Asten) waarin alle wijzigingen zijn meegenomen. Deze berekening is
echter uitgevoerd aan de hand van een andere rekensystematiek en met andere omstandigheden
(geen geluidreducerend asfalt) waardoor een directe vergelijking niet juist is.
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De verkeersintensiteiten en verdeling tussen verschillende voertuigcategorieën zijn gebruikt als basis
voor zowel het verkeersmodel als het akoestisch model. De verkeersintensiteiten voor de situatie
vóór reconstructie zijn ontleend aan de geluidkaarten zoals die in 2017 in opdracht van de provincie
Noord-Brabant zijn opgesteld in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar tellingen:
2016). De verkeerscijfers voor de situatie na reconstructie (peiljaar prognoses: 2030) komen overeen
met het voorkeursalternatief in het door adviesbureau Arcadis opgestelde MER. In de bijlagen van het
akoestisch onderzoek worden de invoergegevens van de volledige rekenmodellen weergeven.
Bij het aanvraagformulier behorende bij het verzoek is een verklaring als bedoeld in artikel 5.4, lid 1,
sub d Besluit geluidhinder als bijlage gevoegd. Daarin is het volgende opgenomen; Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant verklaren, met het nemen van het besluit tot vaststellen van hogere waar
den wegverkeerslawaai ingevolge de Wet geluidhinder, dat zij financieel garant staan voor het treffen
van de noodzakelijke maatregelen in verband met isolatie van de betreffende woningen en voor het
treffen van de noodzakelijke maatregelen voor het realiseren van een geluidluwe gevel of geluidluwe
plek, aan of bij betreffende woningen.
Borging Natuurcompensatie en Ruimtelijke kwaliteit en voorwaardelijke verplichtingen

In het PIP is onvoldoende geborgd dat de vereiste compensatie van het verlies aan natuurwaarden en
het bereiken en behouden van de ruimtelijke kwaliteit worden behaald. Bestaande fietsverbindingen
dienen behouden te blijven.
Reactie GS

De verbindingen worden hersteld maar komen mogelijk op een andere plek. Dit geldt zowel voor
wegen, beken, fietspaden als ommetjes. Verwezen wordt verder naar het thema Natuurcompensatie
en het thema Ruimtelijke kwaliteit.

Identieke zienswijze - 5
Tervisielegging

Niet alle bijlagen zijn raadpleegbaar middels www.ruimteliikeplannen.nl. Daarmee dient het plan
opnieuw ter inzage te worden gelegd. Het gaat bijvoorbeeld om bijlage 1 en 2 van de voorwaardelijke
verplichtingen.
Reactie GS
Aan de hand van een op 1 juni 2018 ingediende zienswijze werd geconstateerd dat bijlage 1 (Natuurcompensatieplan op hoofdlijnen) en bijlage 2 (Uitwerking compensatieplan zoekgebieden) bij de
planregels ontbraken. Om onbekende redenen waren de twee documenten niet geüpload op de lan
delijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl, tezamen met de overige bestanden die deel uit
maken van het ontwerp-PIP. Dit gebrek is vervolgens zo snel als mogelijk hersteld. Vanaf 6 juni 2018
waren beide bijlagen raadpleegbaar en was het ontwerp-PIP in zijn geheel in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarmee werd een ieder in de gelegenheid gesteld om nog gedurende
vier weken tijdig (aanvullende) zienswijzen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.
Nut en noodzaak

Het ontbreekt aan nut en noodzaak voor de tracé-aanpassingen die dit PIP mogelijk maakt.
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Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.
Smart Mobility
Ten onrechte is Smart Mobility niet als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het PIP. Smart
Mobility hoort tevens buiten het traject juridisch gewaarborgd te worden. Goede Smart Mobility op
lossingen moeten worden vastgelegd in contracten voorafgaande aan de vaststelling van het PIP. Als
dit ten tijde van de vaststelling van het PIP nog niet concreet is, voldoet het plan niet aan de uitvoer
baarheid zoals beschreven in het Besluit ruimtelijke ordening.
Reactie GS
Smart Mobility is een verzameling van technologische maatregelen en slimme mobiliteitsdiensten om
reizigersgedrag te veranderen, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid
te vergroten. Smart Mobility heeft geen ruimtelijke relevantie, waardoor het niet als voorwaardelijke
verplichting in het PIP kan worden verankerd (vergelijk ABRvS 27 december 2012 zaakno.
201208244/1/R2). Bovendien is Smart Mobility weliswaar belangrijk om de doelen van de wegverbetering te bereiken maar kan het daarvoor niet als noodzakelijke voorwaarde worden aangemerkt.
Daarvoor kan nog met te weinig zekerheid over het effect van de maatregelen worden gesproken.
Voor de N279 Veghel-Asten betekent dit de ontwikkelingen van Smart Mobility worden gemonitord.
Mocht blijken dat de toename van het verkeer op termijn niet (alleen) met Smart Mobilityoplossingen kan worden opgevangen, dan kan de verbreding naar 2 x 2 rijstroken zonder kostbare
aanpassingen van de ongelijkvloerse aansluitingen worden gerealiseerd.
Natura 2000

Er is onvoldoende inzichtelijk wat de mogelijke doorwerking van de omleiding om Dierdonk is op Na
tura 2000- gebieden in verband met cumulaties van milieufactoren uit omliggende agrarische bedrij
ven en de N279. De lange omleiding draagt bij aan de schade op de Natura 2000, waarbij het gebied
al vol zit qua milieubelasting. De PIPnen Buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel laten nog veel
ontwikkelingsruimte over voor bedrijven. Daarmee zou er nog meer overlast ontstaan. De eventuele
komst van de N279 in combinatie met de overbelasting van het gebied is in strijd met een goede
ruimtelijke ordening. Agrarische bedrijven dienen dan ook weggesaneerd te worden. Er moet onder
zocht worden of er niet meer agrarische bedrijven weggekocht kunnen worden, zodat er geen schade
wordt toegebracht aan de Natura 2000 gebieden.
Reactie GS

Uit het natuuronderzoek, meer in het bijzonder de AERIUS-berekening, is gebleken dat significante
effecten als gevolg van de activiteiten die het PIP mogelijk maakt, op voorhand uitgesloten kunnen
worden geacht. Nu het PIP geen effecten heeft op de beschermde gebieden, is cumulatie met andere
projecten, wat daar overigens ook van zij, niet aan de orde.
Geluid

Niet deugdelijk is vastgelegd op welke wijze geluidschermen/ wallen moeten worden uitgevoerd en
worden behouden. Zo is volstrekt onduidelijk wat de geluidreducerende effecten zijn van door der
den geplaatste geluidswallen en of er bij het aanvullen op dit soort bestaande voorzieningen geen
geluidlekken zullen ontstaan. Een waarborg rechtens voor de plaatsing van een adequaat geluids
scherm ontbreekt.
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Reactie GS

Verwezen wordt naar het thema Geluid.
Bovenwettelijke geluidmaatregelen

In de toelichting bij het ontwerp PIP en de oplegnotitie geluid N279 Veghel- Asten (15 mei 2018)
wordt aangegeven dat er verder wordt gegaan dan waartoe de wet Geluidhinder verplicht. In de
planregel moet derhalve de verdergaande norm vastgelegd worden.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Geluid.
Voorwaardelijke verplichting natuurcompensatie

De regeling van artikel 29.1 van de planregels is niet uitvoerbaar.
Reactie GS
Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Woon- en leefklimaat en planschade

Indieners uiten vrees voor aantasting van hun woon- en leefklimaat, voor planschade en schade door
werkzaamheden.
Reactie GS

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP heeft voor direct aanwonenden. Zij spant zich
ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het
gewenste resultaat zal leiden. In dat geval zullen schadelijders schadeloos worden gesteld op basis
van de daarvoor geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar het thema Planschade.
Daarnaast wordt verwezen naar het thema Woon- en leefklimaat.
3.3 Petitie Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel
Tegen het ontwerp PIP zijn bij wijze van petitie 519 zienswijzen ingediend via de onder
nemersvereniging Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel. Omwille van de bescherming van
persoonsgegevens is aan elke afzonderlijke zienswijze een uniek documentnummer toe
gekend. Dit nummer is aan de indiener bekend gemaakt in de ontvangstbevestiging van
de zienswijze.

In elk van deze zienswijzen is als reactie op het PIP gesteld dat de N279 tussen Veghel en
Asten een 2 x 2-baansweg moet worden. Als reactie op deze zienswijzen wordt verwezen
naar het thema 2 x 2 rijstroken.
In de onderstaande lijst zijn de documentnummers opgenomen die tot de petitie zijn te
herleiden. De nummering is oplopend. Zienswijzen die tot de petitie behoren, maar die
verder strekken dan de enkele opmerking dat de N279 een 2 x 2-rijstrokenweg moet
worden, zijn behandeld in hoofdstuk 4 van deze nota.
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4

Becommentariëring van de zienswijzen

De in deze paragraaf opgenomen tabel bevat een bespreking van de niet-collectief inge
diende zienswijzen. De reacties zijn geanonimiseerd weergegeven. Aan elke afzonderlijke
zienswijze is een uniek documentnummer toegekend. In sommige gevallen is een ziens
wijze gepaard gegaan metaanvullingen. Deze aanvullingen zijn apart geregistreerd. De
beantwoording heeft in alle gevallen plaatsgevonden op het hoofdnummer. Dit hoofd
nummer is aan de indiener bekend gemaakt in de ontvangstbevestiging van de zienswij
ze. In de tabel wordt gebruik gemaakt van deze documentnummers. De desbetreffende
indiener kan aan de hand van dit documentnummer achterhalen tot welke reactie zijn of
haar zienswijze aanleiding heeft gegeven. In paragraaf 5.1 is aangegeven welke zienswij
zen aanleiding geven tot aanpassing op onderdelen van het PIP.
docu-

Samenvatting

Beantwoording

Indiener stelt de vraag waarom geen verbinding is
gemaakt met Doornhoek en Kempkes, terwijl noor
delijk met Retsel wel een verbinding is gemaakt.

Dit PIP maakt realisatie van de doelstelling mogelijk die
aan de verbetering van de N279 Veghel-Asten is ge
steld. Deze doelstelling is het oplossen van knelpunten

mentnummer
4362949

op het gebied van regionale doorstroming en verkeers
veiligheid en, als resultaat daarvan, het verbeteren van
de leefbaarheid. Dit is beschreven in het thema Nut en
noodzaak. De door indiener gewenste verbinding is in
het licht van die doelstelling niet noodzakelijk.
4362958

Indiener wil op de hoogte gehouden worden over
de gevolgen die de uitvoering van het PIP zal heb
ben voor zijn woonomgeving, met name wordt ook
gewezen op het aspect geluid.

In de uitvoeringsfase worden voor alle betrokkenen
informatie- en inloopavonden georganiseerd, worden
nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast heeft de provincie
een website opengesteld waar online actuele project
informatie op te vinden is. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.
Wat betreft de geluidbelasting kan worden opgemerkt
dat een berekening is uitgevoerd waarbij alle (toekom
stige) ontwikkelingen zijn meegenomen. Voor de wo
ning van indiener is voor de situatie 2030 een geluidbe
lasting berekend van 51,8 dB. Aangezien dit lager is dan
in de huidige situatie hoeven er geen (aanvullende)
maatregelen te worden getroffen.
Verder wordt verwezen naar het thema Woon- en
leefklimaat.

4364480

Indiener stelt voor om de N279 Veghel - Asten on
middellijk uit te voeren als een weg met 2 x 2 rij

Dit PIP maakt realisatie van de doelstelling mogelijk die
aan de verbetering van de N279 Veghel-Asten is ge

stroken, gelijk aan het tracédeel 's-Hertogenbosch Asten.

steld. Deze doelstelling is het oplossen van knelpunten
op het gebied van regionale doorstroming en verkeers
veiligheid en, als resultaat daarvan, het verbeteren van
de leefbaarheid. Verwezen wordt naar het thema Nut
en noodzaak. De door indiener gewenste weguitvoering in 2 x 2 rijstroken is in het licht van die doelstelling
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docu
mentnummer

Samenvatting

Beantwoording

niet noodzakelijk. Verwezen wordt naar het thema 2 x
2 rijstroken.
4365311

Indiener stelt voor dat de fietsverbinding tussen
Boerdonk en Veghel intact blijft en een fietsbrug bij
het Veerhuis aan te leggen en het zandpad aan de
kanaalkant te verharden.

Langzaam verkeerverbindingen, zoals voet, bromfiets
en rijwielpaden maken deel uit van de bestemming.
Van het opheffen van verbindingen is geen sprake.
Indien bestaande recreatieve routes (wandelen, fiet
sen, paardrijden en mountainbiken) worden doorsne
den door nieuwe ingrepen, worden deze routes her
steld. Een nieuwe fietsbrug valt niet binnen de scope
van het project.

4365318

4365318

4365318

4366749
4367313

4367931

Indiener stelt voor om bij afslag Dinther (eerste
afslag N279 ten noorden van A50) de brug door te
trekken over het kanaal en daar een verbindingsweg

De ontsluiting van Dubbelen via afslag Dinther valt
buiten de scope van het project. Op het tracé van de
voormalige spoorlijn wordt de snelfietsroute Veghel-

langs het kanaal onder A50 door richting de Dubbe
len te realiseren.

Uden gesitueerd. Feitelijk ziet de zienswijze op een
ander infrastructueel project.

Indiener stelt voor om op de plek waar het voorma
lig spoor het kanaal over ging een nieuwe brug te
realiseren zodat industrieterreinen Dubbelen en

De suggestie wordt niet overgenomen. Voor de ont
sluiting Dubbelen-Amert via het voormalig spoor is veel
ruimte nodig. Er zal van veel bedrijven bedrijfsgrond

Amert rechtstreeks met elkaar verbonden worden.

moeten worden opgekocht. De daarmee gemoeide
maatschappelijke lasten zijn niet in proportie met het
na te streven doel.

Indiener stelt voor om in de zuidoosthoek van indu
strieterrein Doornhoek twee fly-overs te maken

Het idee om de route van en naar Helmond met een
brug over het kanaal aan te sluiten op de N279 is in de

over het kanaal met een in- en uitvoegstrook op de
N279 komende vanuit Helmond en richting Hel
mond, vooral voor vrachtverkeer.

MER onderzocht en gemotiveerd afgevallen.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 4.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 4.

Indiener verzoekt zorg te dragen voor ontsluiting

De ontsluiting is geregeld en onderdeel van de ruimte-

naar indieners perceel kadastraal bekend gemeente
Helmond sectie Q nummer 287, inclusief herbouw
van de schuur of zorg te dragen voor een andere
oplossing.

reservering van de omleiding. Ten aanzien van de
schuur wordt verwezen naar het thema Planschade. De
provincie treedt nader met indiener in overleg over
deze kwestie.

Het ziet er naar uit dat het perceel van indiener
(kadastraal bekend gemeente Asten, sectie N,
nummer 1421) in de toekomst niet meer vanaf de

Het perceel is in de huidige situatie bereikbaar vanaf de
lus Deurneseweg. In de nieuwe situatie wordt de lus
verplaatst, waardoor het perceel weer toegankelijk

openbare weg toegankelijk is. Indiener verzoekt
hiervoor een adequate oplossing op te nemen in
het plan.

wordt via de onverharde weg vanaf Berken/Busserdijk.
Dit moet op een verkeersveilige manier plaatsvinden
en de verkeersafwikkeling moet voldoende geborgd
zijn. Voor omrijdschade is een voorziening beschikbaar.
Verwezen wordt naar het thema Planschade en naar
het thema Uitvoeringsfase.
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ment-

Samenvatting

Beantwoording

Indiener verzoekt om geïnformeerd te worden over
de financiële consequenties van de beoogde herbe
stemming. Indiener maakt bezwaar tegen de be

Met de wegaanpassing zijn zwaarwegende maatschap
pelijke belangen gemoeid. Waar mogelijk streeft de
provincie naar minnelijke verwerving. Waar dat niet

stemmingswijziging naar 'Verkeer' respectievelijk
'Groen' zolang in dit opzicht geen overeenstemming
is bereikt.

mogelijk blijkt, wordt van dit PIP gebruik gemaakt als
onteigeningstitel. Verwezen wordt naar het thema
Planschade.

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding bij
Dierdonk vanwege:

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Woon- en leefklimaat.

-

Aanvullend wordt wat betreft geluid verwezen naar het
thema Geluid en geldt bovendien het volgende:
Voor de aanleg van de weg zijn berekeningen uitge
voerd naar de te verwachten geluidbelasting (Akoes
tisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Weg-

nummer
4367931

4368323

geluidsoverlast;
lichthinder;
uitzichtbelemmering vanuit indieners perceel;
fijnstof toename;
slechte bereikbaarheid van de Wolfsputten;
wonen in het buitengebied verandert naar wo

ning vlakbij een autoweg.
Het grootste probleem wordt verwacht van de ge
luidsoverlast.

verkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten). Bij
de aanleg van een weg moet worden uitgegaan van de
situatie 10 jaar na realisatie (2030). Hierbij zijn alle
bekende (toekomstige) ontwikkelingen meegenomen.
De woning van indiener ligt buiten het aandachtsge
bied dat op basis van de wetgeving (Wet geluidhinder
art. 74) moet worden bezien. Op basis van berekenin
gen is in 2030 echter een geluidbelasting van 45 dB te
verwachten. Deze geluidbelasting is lager dan de voor
keursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48 dB).
Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddel
de verkeersintensiteit over een heel jaar. Hierin zijn
zowel drukke als rustige perioden verdisconteerd. Het
is niet uit te sluiten dat tijdens een drukke periode de
huidige (en toekomstige) weg hoorbaar zal zijn.
Het project leidt niet tot afsluitingen van bestaande
verbindingen en ontsluitingsstructuren. De Wolfsput
ten blijven bereikbaar.

4369361

Indiener wil graag op korte termijn een gesprek om
zaken omtrent de geluidswal, wel of niet saneren
van de woning, geluidsoverlast, verhoging van de
uitstoot van PM10 en NOX en overige zaken te be

Het gesprek hierover heeft recent plaatsgevonden.
Verder wordt verwezen naar het thema Planschade.

spreken.
4369361

Indiener vraagt zich af wat het betekent dat in het

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat ter hoog

PIP wordt aangegeven dat bij zijn woning een ge
luidsscherm wordt geplaatst terwijl anderzijds nog
moet worden beoordeeld of deze maatregel vol
doende doeltreffend is. Hij vraagt zich tevens af

te van de woning van indiener geen aanpassingen aan
de weg worden uitgevoerd. Dit betekent dat dit PIP
geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie
inhoudt en dus ook geen verslechtering. Er zullen uit-
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docu
ment-

Samenvatting

Beantwoording

waarom de verantwoordelijkheid voor de sanering
bij de gemeente ligt en niet bij de provincie.

sluitend onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Om
die reden is het plangebied wat verkleind ter hoogte
van het perceel. Autonome groei is niet uit te sluiten
maar de Wet geluidhinder kent geen verplichting om

nummer

op te treden tegen autonome groei. Er is daarmee
geen wettelijke verplichting in het kader van het PIP
maatregelen te treffen om de toename van de geluid
belasting als gevolg van de groei van de verkeersinten
siteit tegen te gaan. Om die reden is het geluidsaspect
voor deze woning niet aan de orde bij de opstelling van
dit PIP.
Verwezen wordt naar het thema Geluid.
4369361
4370851

Indiener vreest waardevermindering van zijn wo-

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

ning.
Indiener maakt zich zorgen om de geluidsoverlast
op zijn woning. Zijn er ook exacte toenamen aan te
geven? Welke maatregelen zijn er om het geluidsoverlast terug te dringen?

Verwezen wordt naar het thema Geluid. Voor de aanleg van de weg zijn berekeningen uitgevoerd naar de te
verwachten geluidbelasting (Akoestisch onderzoek
reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai
provinciale weg N279 Veghel-Asten). Bij de aanleg van
een weg moet worden uitgegaan van de situatie 10
jaar na realisatie (2030). Hierbij zijn alle bekende (toe
komstige) ontwikkelingen meegenomen. De woning
van indiener ligt buiten het aandachtsgebied dat op
basis van de wetgeving (Wet geluidhinder art. 74) moet
worden bezien. Op basis van berekeningen is in 2030
echter een geluidbelasting van 43 dB te verwachten.
Hierbij is uitgegaan van de aanleg van geluidreducerend asfalt. Deze geluidbelasting is lager dan de voor
keursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48 dB). Om
deze reden is het ook niet zinvol maatregelen te tref
fen die de geluidbelasting verder reduceren.
Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddel
de verkeersintensiteit over een heel jaar. Hierin zijn
zowel drukke als rustige perioden verdisconteerd. Het
is niet uit te sluiten dat tijdens een drukke periode de
huidige (en toekomstige) weg hoorbaar zal zijn.

4370702

Indiener is bezorgd over geluidsoverlast op zijn
woning. Enkel de toepassing van geluidsreducerend
asfalt lijkt indiener onvoldoende om het geluidsni
veau terug te dringen.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Geluid.

4371266

In het plan is een ecoduct voorzien. Indiener geeft

Ter voldoening aan de Verordening Ruimte is het Com-
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aan dat uitbreiding door natuurcompensatie nood
zakelijk is. Het is van belang dat de directe omgeving
wordt gecompenseerd en dit kan middels het op
waarderen van de Bakelse Beemden. Dit zou de

pensatieplan opgesteld. De uitvoering van het Compensatieplan is verzekerd via artikel 29 van de planregels. Verder wordt verwezen naar het thema Uitvoe
ringsfase.

nummer

leefomgeving een positieve impuls geven voor de
toekomst.
4371628

Indiener woont 250 meter van geplande nieuwe
weg en is bang voor geluidshinder.

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

4371630

De snelfietsroute tussen Helmond en Gemert kruist
de nieuwe N279 via viaduct Scheepstal. Het door

De provincie neemt kennis van het alternatief. Het
komt niet voor honorering in aanmerking nu het,buiten

indiener voorgestelde alternatief loopt meer langs
bestaande verharde wegen en het nieuwe viaduct
waar de N279 afbuigt van de bestaande Wolfsputterbaan.

het bereik van het project valt.

Indiener woont op ongeveer 250 meter van de

Voor de aanleg van de weg zijn berekeningen uitge-

geplande nieuwe weg N279 en zal geluid ervaren.

voerd naar de te verwachten geluidbelasting (Akoes
tisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten). Bij
de aanleg van een weg moet worden uitgegaan van de
situatie 10 jaar na realisatie (2030). Hierbij zijn alle
bekende (toekomstige) ontwikkelingen meegenomen.

4371630

De woning van indiener ligt buiten het aandachtsge
bied dat op basis van de wetgeving (Wet geluidhinder
art. 74) moet worden bezien. Op basis van berekenin
gen is in 2030 echter een geluidbelasting van 41 dB te
verwachten veroorzaakt door de nieuw aan te leggen
N279. Deze geluidbelasting is lager dan de voorkeurs
grenswaarde in de Wet geluidhinder (48 dB). Als gevolg
van de aanleg van de nieuwe N279 zal de verkeersin
tensiteit van de bestaande N279^Wolfputterbaan af
nemen. De geluidbelasting als gevolg van beide wegen
tezamen zal in 2030 ongeveer 43 dB bedragen. Zelfs
deze gecumuleerde geluidbelasting is lager dan de
voorkeursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48 dB).
Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddel
de verkeersintensiteit over een heel jaar. Hierin zijn
zowel drukke als rustige perioden verdisconteerd. Het
is niet uit te sluiten dat tijdens een drukke periode de
huidige (en toekomstige) weg hoorbaar zal zijn.
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Indiener is van mening dat bij de keuze onvoldoen
de rekening is gehouden met zijn belangen en in die
zin voldoet het ontwerpbesluit niet aan de eisen
welke de Algemene wet bestuursrecht daaraan

De belangen zijn onderzocht en afgewogen in het PIP
en het onderliggende MER. Er is geen strijd met het
zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. Het PIP vol
doet aan de eisen bij of krachtens de Wet ruimtelijke

stelt. Met name is er strijdigheid met het zorgvul
digheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

ordening. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.1.6. Bro
gaat dit plan vergezeld van een toelichting, waarin
onder andere zijn neergelegd:
- een verantwoording van de in het plan gemaakte
keuze van bestemmingen;
- de uitkomsten van het met toepassing van artikel

-

4371740

4371740

3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte
onderzoek;
een beschrijving van de wijze waarop burgers en
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding
van het bestemmingsplan zijn betrokken;
de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

Het perceel komt geïsoleerd te liggen van de rest

De toegankelijkheid van het perceel wordt gegaran

van de wijk De Heikant, aan het eind van een dood
lopende weg. Het perceel wordt omsloten door 3
varianten van de N279, te weten aan de zuidzijde de
bestaande weg, aan de westzijde het viaduct met
aanvoer vanuit Helmond en aan de noordzijde de
hoofdweg. Het betekent ook een ernstige aantas

deerd. De wijziging in de toegankelijkheid van het
woonperceel van indiener is niet ongebruikelijk bij
tracéaanpassingen. Voor het woon- en leefklimaat
wordt verwezen naar het thema Woon- en leefklimaat.
Verwezen wordt verder naar het Thema Omleiding
Helmond, het thema Ruimtelijke kwaliteit en het the

ting van de woon- en leefomgeving van cliënten,
daar het nu bestaande weidse uitzicht wordt ver
vangen door een 300 meter lange geluidswal van
2,5 meter hoog.

ma Geluid.

De geluidhinder wordt onderschat, loeiende moto

Wat betreft de verkeersintensiteiten wordt verwezen

ren en schakelende vrachtwagens op het viaduct
leveren geluidoverlast. De berekeningen van de
overlast gaan uit van tellingen uit 2010 welke geëx
trapoleerd zijn tot 2030 en als basis dienen voor de
geluidsbelasting. Recente tellingen tonen echter
aan dat de verkeersdrukte al in 2016 zodanig is

naar het thema 2 x 2 rijstroken.
Het
zen
gen
teit

toegenomen dat (geluids-)overlast op veel ernstiger
is dan waarvan wordt uitgegaan. De geluidsbelas
ting zal zodanig toenemen dat ondanks de onthef
fing voor de hogere waarde de aanliggende woning(en) aan hun bestemming moeten worden
onttrokken.

rustige perioden verdisconteerd. De emissiefactor zoals
deze in de (wettelijk voorgeschreven) berekeningen
wordt gehanteerd voor de verschillende voertuigcategorieën is gebaseerd op een gemiddelde voertuigsamenstelling op de Nederlandse wegen en wordt met
regelmaat geëvalueerd. Het is echter niet uit te sluiten

viaduct is in het geluidmodel opgenomen. Verwe
wordt naar het thema Geluid. Voor de berekenin
is uitgegaan van een gemiddelde verkeersintensi
over een heel jaar. Hierin zijn zowel drukke als

dat tijdens een drukke periode op de huidige (en toe
komstige) weg specifieke voertuigen hoorbaar zullen
zijn.
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Het is slechts deels juist dat een geluidreducerende
deklaag niet werkt voor motorgeluid. Het effect zal niet
zo sterk zijn als de reductie van bandengeluid maar het
motorgeluid dat reflecteert in de deklaag zal ook deels
worden geabsorbeerd. In de berekeningen wordt met
deze omstandigheden rekening gehouden.
Voor de aanleg van de weg zijn berekeningen uitge
voerd naar de te verwachten geluidbelasting (Akoes
tisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten). Bij
de aanleg van een weg moet worden uitgegaan van de
situatie 10 jaar na realisatie (2030) en is de huidige
situatie niet bepalend (de weg moet immers nog wor
den aangelegd. Voor de situatie 2030 zijn alle bekende
(toekomstige) ontwikkelingen meegenomen. Omdat de
berekeningen moeten worden uitgevoerd met jaarge
middelde waarden dient voor de verkeersintensiteit
uitgegaan te worden van 'weekdagen' in plaats van
'werkdagen' waar het aantal in zienswijze op is geba
seerd. Uitgaande van weekdagen laten de tellingen uit
2016 een intensiteit zien van 17800 mvt/dag. Dit aantal
komt vrijwel overeen met de berekende waarde (ex
ponent) voor 2016 zoals deze in de tabel opgenomen
in de zienswijze, staat.
Voor de zienswijze worden gegevens uit het MER aan
gehaald. Het MER is echter uitsluitend bedoeld om
verschillende varianten tegen elkaar af te wegen en te
komen tot een voorkeursvariant. De voorkeursvariant
vormt het uitgangspunt voor het uitgewerkte tracé
zoals nu voorligt in het ontwerp- PIP. Ten opzichte van
de Voorkeursvariant zijn nog een aantal wijzigingen
doorgevoerd welke tot gevolg hebben dat de geluidbe
lasting op de zij- en achterkant wordt verlaagd. Zo is de
oprit verder van de woningen komen te liggen ten
opzichte van de situatie in de voorkeursvariant en is
uitgegaan van een geluidreducerende deklaag in plaats
van de referentiedeklaag waarvan in de Voorkeursvari
ant is uitgegaan. Met de aanleg van de nieuwe N279
zal de verkeersintensiteit op de Wolfsputterbaan sterk
afnemen (minimaal halveren). Deze sterk verlaagde
verkeersintensiteit zal zich ook nog eens verdelen over
de op- en afrit. Het talud van de oprit zal het geluid van
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het verkeer op de afrit en een deel van het bestaande
tracé van de N279 afschermen. Daarnaast zal ook op
de op- en afrit en de Wolfsputterbaan geluidreducerend asfalt worden aangebracht. Ten behoeve van het
ontwerp PIP is een nieuwe nauwkeurigere geluidberekening uitgevoerd (Akoestisch onderzoek reconstructie
Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg
N279 Veghel-Asten) waarin alle wijzigingen zijn mee
genomen. Uit deze berekeningen blijkt dat zowel op de
zijkant als op de achterkant van de woning van indiener
de geluidbelasting lager zal zijn dan 48 dB waardoor
een geluidsluwe gevel aanwezig is.
Tevens wordt in de zienswijze verwezen naar een be
rekening uit 2006. Deze berekening is echter uitge
voerd aan de hand van een andere rekensystematiek
en met andere omstandigheden waardoor een directe
vergelijking niet juist is.
4371740

De trillinghinder wordt sterk onderschat, aangezien
er een zandplaat is ter hoogte van De Wolfsputten,
welke ten onrechte niet bij de beoordeling van de
situatie is betrokken.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4371740

Andere hinderelementen, zoals fijnstof en lichthin
der etc. worden onderschat. Verzocht wordt de

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Geluid. De hoogspanningsmast betreft

ontwikkeling te beoordelen in combinatie met de
nadelen die de bestaande weg tot nu toe heeft
veroorzaakt, evenals een hoogspanningsmast op 30
meter van de woning.

een bestaande situatie en is geen onderdeel van dit
PIP.

Er is sprake van salamitactiek. Er is namelijk gekozen

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

voor een 2-baanssituatie, maar duidelijk is dat het
de bedoeling is dat er uiteindelijk sprake zal zijn van
een 4-baansweg.

het thema 2 x 2 rijstroken.

De impact van deze ontwikkeling, in combinatie met
de onderschatting van de autonome groei van het
autoverkeer, zal een ernstige aantasting vormen
van het woon- en leefmilieu van indieners. Als ge
volg daarvan zal ook de waarde van het eigendom
sterk negatief worden beïnvloed. Verzocht wordt

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en naar het thema Planschade.

4371740

4371740

om uitkoping van de eigenaren van de woning.
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4371740

De zienswijzen ten aanzien van de ontwerpontheffing in het kader van de Wet geluidhinder
dient als ingelast te worden beschouwd.

De bijgevoegde zienswijze met betrekking tot het Be
sluit hogere waarden hebben geen betrekking op het
ontwerp PIP, maar op het Besluit hogere waarden. De
beantwoording van die zienswijze wordt hier als inge
last beschouwd, voor zover dit betrekking heeft op het
PIP.
Voor het overige wordt ten aanzien van geluid verwe
zen naar het thema Geluid. Wat betreft de gehanteer
de verkeersintensiteiten wordt verder verwezen naar
het thema 2 x 2 rijstroken.

4371740

Verzocht wordt af te zien van vaststelling van het
ontwerp-PIP N279 Veghel-Asten in de huidige vorm
en tot aanpassing van het ontwerpbesluit over te
gaan.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4371740

Indiener wil dat er aandacht wordt besteed aan een
verhoging in de weg waar een spoorlijn liep en die
voor veel overlast zorgt.

Indiener doelt op de locatie van het Duits lijntje. De
spoorrails van het Duits lijntje zaten tot voor een aantal
jaar geleden nog in het wegdek. Deze zijn een aantal
jaar geleden verwijderd, wat tot een verbetering qua
trillingen en geluidsoverlast heeft geleid. Ter hoogte
van het Duits lijntje ligt het wegdek van de N279 inder
daad in een verhoging/bult. In de uitvoering zal beke
ken moeten worden of deze verhoging helemaal ver
wijderd dan wel afgevlakt kan worden. Tezamen met
de aanleg van een geluidsarm asfalt wegdek zal dit
leiden tot een sterke verbetering van trillingen en ge
luidsoverlast.

4371742

Indiener uit bezorgdheid over de waardeverminde
ring van zijn woning door de uitbreiding naar een 4

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het pip
heeft voor indiener. Zij spant zich ervoor in die gevol

baans weg voor het huis.

gen zo beperkt mogelijk te houden. Op voorhand staat
niet vast dat dit tot het gewenste resultaat zal leiden.
In dat geval zal indiener schadeloos worden gesteld op
basis van de daarvoor geldende regelingen. In dat ka
der wordt verwezen naar het thema Planschade.

4371742

Indiener heeft te kampen met trillingshinder door
scheuren in de weg. Indiener dringt in dat licht aan
op een gedegen aanpak van de uitbreiding naar 4
banen.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Uitvoeringsfase.

4371742

Indiener wenst geen groot transparant scherm dat

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase en

voor het huis geplaatst wordt. Het zal het uitzicht
belemmeren.

het thema Planschade.
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De indiener maakt bezwaar tegen het plan omdat
het verstrekkende gevolgen heeft voor de privacy,
leef- en woongenot en waardedaling van het onroe

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat,
het thema Planschade en het thema Geluid.

nummer
4371795

rend goed. Hiernaast pleit de indiener voor het
plaatsen van een geluidscherm in de lengte van de
oprit.
4371925

Indiener is van mening dat de huidige verkeersin
tensiteit past binnen de bestaande functie en vorm

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
het thema 2 x 2 rijstroken.

geving en dat de aangenomen toekomstige ver
keersintensiteit te hoog is en daarmee nut en nood
zaak onvoldoende onderbouwd zijn.
4371925

Indiener is van mening dat er onvoldoende is geke
ken naar minder ingrijpende maatregelen. Er had
gekozen moeten worden voor alternatief 1.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4371925

Indiener kan zich niet verenigen met de toename
van geluidsbelasting op zijn woning.

Verwezen wordt naar het thema Geluid.
Verder wordt opgemerkt dat voor de aanleg van de
weg berekeningen zijn uitgevoerd naar de te verwach
ten geluidbelasting (Akoestisch onderzoek reconstruc
tie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale
weg N279 Veghel-Asten). Bij de aanleg van een weg
moet worden uitgegaan van de situatie 10 jaar na reali
satie (2030). Hierbij zijn alle bekende (toekomstige)
ontwikkelingen meegenomen. De woning Arcenlaan 34
ligt buiten het aandachtsgebied dat op basis van de
wetgeving (Wet geluidhinder art. 74) moet worden
bezien. Op basis van berekeningen is in 2030 echter
een geluidbelasting van 30-35 dB te verwachten. Hier
bij is uitgegaan van de aanleg van geluidreducerend
asfalt. Deze geluidbelasting is niet alleen lager dan de
voorkeursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48 dB)
maar ook lager dan de geluidbelasting die over het
algemeen in een rustige woonwijk met bebossing in de
omgeving heerst (±40 dB).

4371925

Indiener vreest voor trillingshinder gezien de korte
afstand en het vele vrachtverkeer.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4371925

Indiener vindt dat met piekconcentraties en de
negatieve gezondheidseffecten ervan onvoldoende
rekening is gehouden

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4371925

Indiener is van mening dat alternatief 3 zeer nega
tief scoort op het aspect water. Het tracé voert door
een waterbergingsgebied.

In het kader van de watertoets is het PIP voorgelegd
aan het Waterschap. Daarbij is mede het effect op de
waterbergingscapaciteit aan de orde gesteld. Het Wa
terschap kan zich met de uitgangspunten van het PIP
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verenigen. Verwezen wordt verder naar het thema
Omleiding Helmond.
4371925

Indiener merkt op dat de omleiding om de wijk
Dierdonk het leefgebied van de das langs de Bakelse
Aa en vleermuisverblijven langs de Wolfsputteraan
aantasten. De Bakelse Aa wordt doorsneden en dat
veroorzaakt fragmentatie van leefgebieden.

De effecten op de natuurwaarden zijn in het kader van
het m.e.r. onderzocht en in kaart gebracht. Voor zover
mitigerende en/of compenserende maatregelen uit
hoofde van de Wet natuurbescherming of de Verorde
ning Ruimte aan de orde zijn, voorziet het PIP daarin.
Verwezen wordt verder naar het thema Omleiding
Helmond.

4371925

De voorziene omleiding bij Helmond doorsnijdt het
beekdal van de Bakelse Aa, de aangrenzende bos
gebieden en het kleinschalige gebied bij Wolfsput-

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

ten en Scheepstal. Vanuit landschappelijk oogpunt
is sprake van doorsnijding van structuren en van
een duidelijk schaalverschil tussen weg en bestaand
landschap.
4371925

Alternatief 3 kost veel meer geld dan alternatief 1.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4371925

Indiener verwacht dat de omleiding rondom de wijk
Dierdonk leidt tot een forse waardedaling van zijn
woning en claimt planschade, mocht de ontwikke
ling doorgang vinden.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Planschade.

4371926

Indiener betwijfelt of aanname over de toename
van de verkeersbewegingen juist is. Indien onjuist,
dan zijn tevens onjuiste conclusies getrokken over
het nut en de noodzaak van de wegaanpassing.

In zijn zienswijze onderbouwt indiener niet om welke
reden de opgenomen verkeersintensiteiten in het PIP
te hoog zijn. Wat betreft de verkeersintensiteiten
wordt verwezen naar het thema 2 x 2 rijstroken. Voor

Indiener is van mening dat nut en noodzaak niet
dan wel onvoldoende onderbouwd is. Het ontwerpPIP is op dit punt dan ook in strijd met het zorgvul
digheids- en motiveringsbeginsel als genoemd in de
artikelen 3: 2 en 3: 46 van de Algemeen wet be
stuursrecht (Awb).

een nadere onderbouwing ten aanzien van de nood
zaak van de aanpassing van de N279 wordt verwezen
naar het thema Nut en noodzaak.

Indiener vreest een flinke toename van de geluids
belasting op zijn woning vanwege de voorziene
intensivering van de verkeersbewegingen (waaron
der veel vrachtverkeer) over de N279 (Wolfsputterbaan), alsmede mogelijk vanwege genoemde onge

Verwezen wordt naar de thema's Geluid, Uitvoerings
fase en Woon- en leefklimaat. Verder wordt opge
merkt dat ter hoogte van de woning van indiener geen
aanpassingen aan de weg worden uitgevoerd om deze
op te waarderen, noch ligt de woning in een aan

lijkvloerse aansluiting. Tevens heeft indiener begre
pen dat langs de afrit en langs de doorgaande weg
N279 er ook geluidsschermen zouden worden ge
plaatst. Niet dan wel onvoldoende duidelijk is waar
deze geluidsschermen worden gesitueerd. Ook is
niet dan wel onvoldoende duidelijk in hoeverre deze

dachtsgebied van de weg zodat het niet noodzakelijk is
berekeningen uit te voeren maar wordt slechts onder
houd gepleegd. Daarmee is er geen sprake van een
wettelijke procedure waar de woning bij betrokken is.

4371926
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geluidsreducerende maatregelen (geluidsschermen)
de voorziene toename aan geluidsbelasting com
penseren/ tegengaan. Zeker daar de woning van
indiener is gelegen op korte afstand van de voorzie
ne drukkere N279, als ook mogelijk vanwege de
geplande ongelijkvloerse kruising, vreest indiener
dat de geluidsbelasting op zijn woning flink zal toe
nemen.
4371926

Indiener geeft dan ook nu reeds aan planschade te
claimen mocht onderhavige ontwikkeling onver
hoopt toch doorgang vinden.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4372278

Indiener stelt dat de doorstroming van het verkeer
niet verbetert door de verbreding van het traject

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

N279 tussen afslag de Amert en afslag Rembrandtlaan, waardoor de kosten niet opwegen tegen de
baten.
4372278

Indiener geeft aan dat het hondenuitlaatgebied
komt te vervallen waardoor overlast in de wijk
wordt verwacht.

De openbaar groenstrook ter hoogte van de woning
van indiener wordt kleiner maar vervalt niet. In zoverre
is de vrees van indiener onterecht. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Ruimte

4372278

Indiener verzoek de weg tussen afslag NCB-laan en
Rembrandtlaan niet te verbreden naar 2 x 2 rijstro
ken.

Kruispuntberekeningen tonen aan dat dit niet voldoen
de is om het verkeer af te kunnen wikkelen. Voor het
overige wordt verwezen naar het thema Nut en nood
zaak en het thema 2 x 2.

4372280

Indiener stelt dat als gevolg van het plan het ge
luidsscherm op 14 tot 18 meter vanuit zijn woning
komt, waardoor licht en uitzicht wordt weggeno
men en overlast ontstaan. Tevens zal het woonge
not en de waarde van het huis afnemen. Indiener

Verwezen wordt naar de thema's Woon- en leefkli
maat, Planschade en Uitvoeringsfase.

lijke Kwaliteit

stelt dat de trilllingen vanwege passerend verkeer
enorm zullen toenemen, waardoor het woongenot
en de waarde van het huis zal afnemen.
4372280

Indiener geeft aan dat het hondenuitlaatgebied
komt te vervallen waardoor overlast in de wijk

De openbaar groenstrook ter hoogte van de woning
van indiener wordt kleiner maar vervalt niet. In zoverre

wordt verwacht.

is de vrees van indiener onterecht. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Ruimte
lijke Kwaliteit.
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Indiener stelt de volgende oplossing voor: verkeer
vanuit de richting 's-Hertogenbosch niet meer laten
afslaan naar Veghel via de Rembrandlaan. Perso
nenverkeer kan via de NCB-laan Veghel in. Vracht

Kruispuntberekeningen tonen aan dat dit niet voldoen
de is om het verkeer af te kunnen wikkelen. Voor het
overige wordt verwezen naar het thema 2 x 2 en het
thema Nut en noodzaak. De NCB-laan (en ook het cen

verkeer richting industrieterrein kan via de A50 en
afslag Eerde naar hun bestemming. Vrachtverkeer
richting Erp kan via de A50 en afslag Veghel Noord
naar Erp. Indiener stelt dat hiermee de doorstro
ming wordt bevorderd, het verkeer via de zoge
naamde korte haak oplossing (op de huidige Rem-

trum van Veghel) wordt dan onnodig veel belast met
extra verkeer.Het verkeer naar de bedrijventerreinen
wordt verdeeld over de A50 en de Taylorbrug/Corridorweg.

brandtlaan), richting centrum en op de Taylorbrug
richting industrieterrein zal afnemen en het geluids
scherm verder van hun huis zal komen.
4372280

Tussen de rijbanen, het kanaal en het geluidsscherm
wordt een ruimte van elk 3 meter aangehouden.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase. De
situatie bij Jumbo voldoet aan de richtlijnen, maar zit

Indiener stelt dat er meer dan 6 meter kan worden
bespaard als een constructie wordt toegepast zoals
de huidige constructie bij de afslag naar de Jumbo
en de brug over de binnenhaven.

aan de ondergrens. Dit betreft echter een klein stukje
wegvak en dat is niet wenselijk over een lang tracé.
Daar wordt het niet verkeersveiliger op. Voor het aan
tal benodigde rijstroken en de noodzaak daavan, wordt
verwezen naar het thema 2x2 rijstroken.

4372280

Indiener stelt voor in overweging te nemen de pan
den van indiener en zijn directe buren te verwijde
ren, om het kruispunt en de bereikbaarheid van de
overige woningen in diezelfde straat en het park te
verbeteren.

De overweging wordt niet overgenomen. De gronden
van de woningen van indiener en zijn directe buren zijn
niet benodigd voor de wegaanpassing.

4372282

Indiener stelt dat als gevolg van het plan het ge
luidsscherm op 14 tot 18 meter vanuit zijn woning
komt, waardoor licht en uitzicht wordt weggeno
men en overlast ontstaan. Tevens zal het woonge
not en de waarde van het huis afnemen. Indiener
stelt dat de trilllingen vanwege passerend verkeer

Voor wat betreft de ligging van het geluidscherm wordt
verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.
Voor wat betreft licht wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.
Voor wat betreft uitzicht, woongenot en de waarde
van de woning wordt verwezen naar het thema Plan-

enorm zullen toenemen, waardoor het woongenot
en de waarde van het huis zal afnemen.

schade. Voor wat betreft trillingen wordt verwezen
naar het thema Verwezen wordt naar de thema's
Woon- en leefklimaat, onderdeel trillingen, Planschade
en Uitvoeringsfase.

4372282

Indiener geeft aan dat het hondenuitlaatgebied

De openbaar groenstrook ter plaatse van de woning

komt te vervallen waardoor overlast in de wijk
wordt verwacht.

van indiener wordt kleiner maar vervalt niet. In zoverre
is de vrees van indiener onterecht. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Ruimte
lijke Kwaliteit.
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Indiener stelt de volgende oplossing voor: de con
structie maken zoals het nu is bij de afslag naar de
Jumbo en de brug over de binnenhaven. Ook de

Voor het aantal benodigde rijstroken en de noodzaak
daavan, wordt verwezen naar het thema 2x2 rijstroken.
Behoud van de huidige situatie is niet mogelijk. De

ruimte tussen de rijbanen Den Bosch - Helmond
bestaat thans uit één verhoogde rijbaanscheiding,
deze constructie kan voor het gehele traject aange
houden worden, wat een ruimtebesparing van meer
dan 6 meter oplevert en het geluidsscherm ook 6
meter verder van het huis van indiener komt.

situatie bij Jumbo voldoet aan de richtlijnen, maar zit
aan de ondergrens. Dit betreft echter een klein stukje
wegvak en dat is niet wenselijk over een lang tracé.
Daar wordt het niet verkeersveiliger op. Het plan van
indiener is derhalve geen toekomstbestendige oplos
sing. Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

nummer
4372282

De exacte ligging van het geluidscherm en de exacte
breedte tussen de rijbanen wordt tijdens de uitvoe
ringsfase nader uitgewerkt. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.
4372284

4372284

Indiener stelt dat als gevolg van het plan het ge

Voor wat betreft de ligging van het geluidscherm wordt

luidsscherm op 14 tot 18 meter vanuit zijn woning
komt, waardoor licht en uitzicht wordt weggeno
men en overlast ontstaan. Tevens zal het woonge
not en de waarde van het huis afnemen. Indiener
stelt dat de trilllingen vanwege passerend verkeer
enorm zullen toenemen, waardoor het woongenot

verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.
Voor wat betreft licht wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.
Voor wat betreft uitzicht, woongenot en de waarde
van de woning wordt verwezen naar het thema Planschade. Voor wat betreft trillingen wordt verwezen

en de waarde van het huis zal afnemen.

naar het thema Woon- en leefklimaat, onderdeel tril
lingen.

Indiener geeft aan dat het hondenuitlaatgebied
komt te vervallen waardoor overlast in de wijk
wordt verwacht.

De openbaar groenstrook ter plaatse van de woning
van indiener wordt kleiner maar vervalt niet. In zoverre
is de vrees van indiener onterecht. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Ruimte
lijke Kwaliteit.

4372284

4372286

Indiener stelt de volgende oplossing voor: de rij
strook vanuit Den Bosch ter hoogte van het ver
keerslicht Rembrandtlaan laten bestaan uit een

Op de voorgestelde wijze vervalt 1 rijstrook, waardoor
er geen 2x2 rijstroken kunnen worden aangelegd. Voor
het aantal benodigde rijstroken wordt verwezen naar

rijstrook voor doorgaand verkeer en een rijstrook
voor afslaand verkeer.

het thema 2x2 rijstroken.

Indiener stelt dat als gevolg van het plan het ge
luidsscherm op 14 tot 18 meter vanuit zijn woning
komt, waardoor licht en uitzicht wordt weggeno

Voor wat betreft de ligging van het geluidscherm wordt
verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.
Voor wat betreft licht wordt verwezen naar het thema

men en overlast ontstaan. Tevens zal het woonge
not en de waarde van het huis afnemen. Indiener
stelt dat de trilllingen vanwege passerend verkeer
enorm zullen toenemen, waardoor het woongenot
en de waarde van het huis zal afnemen.

Woon- en leefklimaat.
Voor wat betreft uitzicht, woongenot en de waarde
van de woning wordt verwezen naar het thema Planschade. Voor wat betreft trillingen wordt verwezen
naar het thema Verwezen wordt naar de thema's
Woon- en leefklimaat, onderdeel trillingen, Planschade
en Uitvoeringsfase.
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Indiener geeft aan dat het hondenuitlaatgebied
komt te vervallen waardoor overlast in de wijk
wordt verwacht.

De openbaar groenstrook ter plaatse van de woning
van indiener wordt kleiner maar vervalt niet. In zoverre
is de vrees van indiener onterecht. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Ruimte
lijke Kwaliteit.

4372286

4372286

Indiener stelt de volgende oplossing voor: de im
plementatie van het kruispunt Rembrandtlaan, het
nemen van een ruimere bocht op de Begoniastraat
en een betere ontsluiting naar de woningen, als de

De overweging wordt niet overgenomen. De gronden
van de beide woningen zijn niet benodigd voor de
wegaanpassing. Een ruimere bocht op de bedoelde
straat is niet noodzakelijk en het park blijft bereikbaar.

panden van indiener en zijn buren er niet meer zijn.
Ook stelt indiener voor om dan het park veel beter
bereikbaar te maken.

Amoveren van de bedoelde woningen is om die reden
ook niet noodzakelijk.

Indiener stelt voor om in overweging te nemen om
meerdere woningen weg te halen.

Het verwijderen van woningen is niet noodzakelijk.
Voor wat betreft de milieukwaliteit kan hier namelijk
worden voldaan aan de grenswaarden, daarvoor wordt
verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
De hoogte en de ligging van het geluidscherm wordt in
de Uitvoeringsfase exact bepaald, zie thema Uitvoe
ringsfase. Voor beperking van uitzicht kan een beroep
worden gedaan op planschade, verwezen wordt naar
het thema Planschade.

4372288

Indiener stelt dat als gevolg van het plan het ge
luidsscherm op 14 tot 18 meter vanuit zijn woning
komt, waardoor licht en uitzicht wordt weggeno
men en overlast ontstaan. Tevens zal het woonge

Voor wat betreft de ligging van het geluidscherm wordt
verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.
Voor wat betreft licht wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.

not en de waarde van het huis afnemen. Indiener
stelt dat de trilllingen vanwege passerend verkeer
enorm zullen toenemen, waardoor het woongenot
en de waarde van het huis zal afnemen.

Voor wat betreft uitzicht, woongenot en de waarde
van de woning wordt verwezen naar het thema Plan
schade. Voor wat betreft trillingen wordt verwezen
naar het thema Verwezen wordt naar de thema's
Woon- en leefklimaat, onderdeel trillingen, Planschade
en Uitvoeringsfase.

4372288

Indiener geeft aan dat het hondenuitlaatgebied
komt te vervallen waardoor overlast in de wijk
wordt verwacht.

De openbaar groenstrook ter plaatse van de woning
van indiener wordt kleiner maar vervalt niet. In zoverre
is de vrees van indiener onterecht. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Ruimte
lijke Kwaliteit.

4372288

Indiener stelt de volgende oplossing voor: het ver
breden van het kanaal aan de overzijde ter hoogte
van het Sligro magazijn. Als het kanaal versmald
wordt, dan kan deze doorgetrokken worden tot aan
de binnenhaven of de NCB-laan en kan de hele

Verbreding van het kanaal is geen efficiënte, doelmati
ge oplossing. Bovendien zijn gronden aan de overzijde
van het kanaal ook functioneel ingericht en in gebruik.
Versmalling van het kanaal is niet mogelijk. Juist op
deze locatie is de breedte nodig, vanwege de aanwezi

implementatie 3 tot 6 meter verder richting het
kanaal geschoven worden.

ge stuw.
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Het park in de Bloemenwijk is een jachtgebied voor
vleermuizen. Welk alternatief gaat er komen voor
deze vleermuizen?

Uit het MER is gebleken dat voor deelgebied Veghel
mitigerende maatregelen voor vleermuizen getroffen
dienen te worden. Deze maatregelen zijngebruik van
vleermuisvriendelijke (amberkleurige) verlichting bij
aansluiting A50 enaanleg van één of meerdere hopovers over de N279 ten noorden van de bossen bij
Koevering. In het kader van de Uitvoeringsfase komt de
Wnb-vergunningverlening aan de orde. In dat kader
zullen de genoemde maatregelen worden geborgd.

4372292

Gezien verkeersveiligheid op het traject tussen de
afslag Amert en de afslag Rembrandtlaan zou dit
traject aangemerkt moeten worden als gebied bin
nen een bebouwde kom met een maximumsnelheid
van 50 km/uur.

De opmerking heeft betrekking op het treffen van
verkeersmaatregelen. Dergelijke uitvoeringsaspecten
behoren geen deel uit te maken van het ruimtelijke
plan
(vergelijk
ABRvS
31
mei
2017,
nr.
201609934/1/R6).

4372305

De voorgestelde oplossing zal meer verkeer aan
trekken en er zullen bovenwettelijke maatregelen
getroffen moeten worden. Indiener vraagt zich af
hoe gewaarborgd kan worden dat bovenwettelijke
maatregelen daadwerkelijk getroffen gaan worden.
Indiener zou graag zien dat er stil asfalt komt op de

Verwezen wordt naar het thema Geluid.
Verder wordt opgemerkt dat op het betreffende traject
slechts onderhoud wordt uitgevoerd. Maatregelen op
basis van de Wet geluidhinder worden daarmee niet
geëist en zijn daarmee feitelijk geen onderdeel van het
PIP. Gezien de hoogte van de geluidbelastingen op de

huidige op- en afritten van de N270 naar de N279.

woningen in de wijk Brouwhuis is ook het beleid van de
provincie niet van toepassing. Het wettelijk borgen van
bestuurlijke afspraken is niet wenselijk.
Bij het uitvoeren van de diverse geluidsberekeningen is
ervan uit gegaan dat 'stil asfalt' wordt aangelegd. Dit
zal ook gebeuren op die onderdelen van de weg waar
uitsluitend onderhoud wordt gepleegd. Het gekozen
type 'stil asfalt' heeft een zodanige kwaliteit dat dit in
beginsel ook op de op- en afritten zal worden toege
past.
Indien een geluidscherm tussen de weg en de spoor
weg wordt gerealiseerd zal bij de uitvoering ervan
aandacht moeten worden besteed aan het feit dat
geen nadelige reflecties optreden. Dit kan door de
betreffende zijde als absorberend uit te voeren.
Afhankelijk van de maatvoering van een bos, kan dit
enige geluidreductie opleveren. Omdat dit per situatie
en tijdstip van het jaar fors kan verschillen, wordt de
afschermende werking van een bos in z'n algemeen
heid niet in de berekeningen meegenomen. Dit is ook
hier het geval.
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Tien jaar geleden is er ook al gevraagd om geluidschermen langs de N279 van het spoor richting het
zuiden. Dat kon toen niet, omdat daardoor het

Het PIP stelt als voorwaarde voor ingebruikneming van
de weg dat voldaan dient te zijn aan de eisen bij of
krachtens de Wet geluidhinder. Deze voorwaardelijke

geluid van de treinen dan via de geluidschermen
versterkt terug de wijk in zou gaan. Hoe wordt dit
opgelost?

verplichting verzekert dat geen onaanvaarbare geluid
hinder zal ontstaan. Verwezen wordt verder naar het
thema Geluid.

4372305

Indiener maakt zich zorgen om fijnstof.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4372307

Indiener stelt vraagtekens bij het onderzoek naar de
doeltreffendheid en doelmatigheid van bron- en
overdrachtsmaatregelen teneinde geluidsbelasting
terug te dringen. Indiener vraagt zich af of dit on
derzoek er is geweest en wanneer hij dat te zien kan
krijgen.

Alle beschikbare en reeds uitgevoerde geluidsonderzoeken zijn als bijlagen bij de toelichting van het ont
werp PIP gevoegd. Verwezen wordt naar het thema
Geluid. Verder wordt opgemerkt dat ter hoogte van
Helmond geen aanpassingen aan de weg worden door
gevoerd. Ook is er geen sprake van de aanleg van een

nummer
4372305

nieuwe weg ter hoogte van de kern Helmond. De hui
dige geluidbelasting in de wijken Rijpelberg en Brouw
huis is niet hoger dan de waarde van de plandrempel
zoals deze door Gedeputeerde Staten is vastgesteld in
het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai. Op
basis van deze uitgangspunten is er geen wettelijke of
beleidsmatige verplichting om geluidmaatregelen te
onderzoeken of te treffen. Daarmee vervalt tevens de
verplichting onderzoek te verrichten naar de doeltref
fendheid en doelmatigheid van maatregelen.
Op basis van bestuurlijke afspraken is in de oplegnotitie
geluid N279 Veghel-Asten een aanzet gegeven voor
bovenwettelijke maatregelen. Bovenwettelijke maatre
gelen zijn per definitie niet doelmatig maar worden
vrijwillig geplaatst. Op dit moment onderzoekt de ge
meente Helmond de mogelijkheid (aanvullende) maat
regelen te kunnen plaatsen. In overleg met de gemeen
te zal daarom nader worden bezien welke maatregelen
worden aangebracht.
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Indiener vraagt zich af of de geluidsmuren ter hoog
te van de wijk Rijpelberg niet te laag zijn en zo vol
doende geluidwerend zijn.

In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en
'Verkeer-2' de voorwaardelijke verplichting opgeno
men dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik
te nemen of te hebben voor het doeleind 'wegen'
indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig ob
ject en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan
de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen.
Daarmee is het tegengaan van geluidshinder vanwege
de weg afdoende gewaarborgd.
Het scherm zoals weergegeven in de Oplegnotitie
wordt niet geëist op basis van een wettelijke procedure
aangezien op dit deel van het traject slechts onder
houd wordt uitgevoerd. Vooralsnog is op basis van
bestuurlijke afspraken in de oplegnotitie geluid N279
Veghel-Asten een aanzet gegeven voor bovenwettelij
ke maatregelen. Bovenwettelijke maatregelen zijn per
definitie niet doelmatig maar worden vrijwillig ge
plaatst. Het realiseren van een scherm is pas zinvol als
dit een hoorbaar verschil oplevert. Dit is bij een af
/toename van 3 dB. Het scherm is vooralsnog hierop
gedimensioneerd. De exacte uitvoering zal in overleg
met de gemeente Helmond worden bepaald. Afhanke
lijk van het gewenste effect kan ook een innovatieve
maatregel toepasbaar zijn.

4372312

Indiener zou graag zien dat op de op- en afritten
van de N279 van en naar de Deurneseweg in Hel
mond ook stil asfalt wordt toegepast. Dit is toendertijd i.v.m. kosten niet gedaan.

Verwezen wordt naar het thema Geluid. Verder wordt
opgemerkt dat bij het uitvoeren van de diverse geluidsberekeningen er van is uit gegaan dat 'stil asfalt'
wordt aangelegd. Dit zal ook gebeuren op die onderde
len van de weg waar uitsluitend onderhoud wordt
gepleegd. Het gekozen type 'stil asfalt' heeft een zoda
nige kwaliteit dat dit in beginsel ook op de op- en afrit
ten zal worden toegepast.

4372312

Indiener ziet liever een comfortabeler en veiliger
tunnel in plaats van een viaduct voor de ongelijk
vloerse oversteek van de Vlierdense Bosdijk. Indien

De verlengde half-verdiepte variant is onderzocht.
Gebleken is dat deze substantieel duurder uitvalt door
de plaatsing van een damwand, ontgraving en af

toch wordt gekozen voor een viaduct stelt de indie
ner de volgende oplossing voor: de kruising met de
Rochadeweg half verdiept aanleggen. Het viaduct
kan dan minder hoog uitgevoerd worden. Dat is
beter landschappelijk inpasbaar en het is beter
toegankelijk voor recreatief verkeer.

scherming middels folie, zinker voor waterafvoer onder
de weg door, riolering en drainage.
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Ter hoogte van Brouwhuis dient te worden geborgd
dat geen geluidsverlast ontstaat.

Het PIP stelt als voorwaarde voor ingebruikneming van
de weg dat voldaan dient te zijn aan de eisen bij of
krachtens de Wet geluidhinder. Deze voorwaardelijke

nummer
4372312

verplichting verzekert dat geen onaanvaarbare geluid
hinder zal ontstaan. Verwezen wordt verder naar het
thema Geluid.
4372312

Indiener pleit ervoor om de kruising met de Rochadeweg half verdiept aan te leggen. Een paar hon-

De verlengde half-verdiepte variant is onderzocht.
Gebleken is dat deze substantieel duurder uitvalt door

derd meter verderop komt de ongelijkvloerse kruising van de Vlierdense Bosdijk. Het zou gunstig
kunnen zijn om de halfverdiepte ligging van de
N279 een paar honderd meter door te trekken tot
voorbij de Vlierdense Bosdijk.

de plaatsing van een damwand, ontgraving en afscherming middels folie, zinker voor waterafvoer onder
de weg door, riolering en drainage.
Bij de half-verdiepte ligging zou dan worden uitgegaan
van een ligging van de rijbaan van de N279 op twee
meter onder maaiveld. Deze variant is onder andere
om de volgende redenen niet doelmatig:
- De verlengde half-verdiepte variant is duurder door
de plaatsing van een benodigde damwand, meer
kosten voor ontgraving en afscherming middels fo
lie, zinker voor waterafvoer onder de weg door, rio
lering en drainage. De half-verdiepte ligging bete
kent dat de bestaande N279 moet worden aange
past. Daarnaast moeten maatregelen worden ge
nomen qua afvoer van water, zowel in het halfverdiepte deel van de N279 als het omliggende ge
bied.
-

-

-

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten

Bij de verlengde half-verdiepte ligging komen de inen uitvoegstrook aan de noordzijde voor een deel in
de half-verdiepte ligging, waardoor het profiel ter
plaatse breder is.
De half-verdiepte ligging moet waterdicht worden
uitgevoerd vanwege de grondwaterstand.
Er is een beekdalachtige laagte aanwezig, ook zitten
er leemlagen die mogelijk doorgeprikt worden,
waardoor de waterhuishouding beïnvloed kan wor
den (verdrogingskans die wellicht gemitigeerd moet
worden).
De Vlierdense Bosdijk zelf ligt ten noorden van de
laagte (dit is een dekzandrug met mogelijk een oud
bouwland-dek). Hier is geen invloed op de water
huishouding.
Er gaan landschapsstructuren verloren (bomenrij,
heg/haag, vrijstaande bomen).
De keerwand aan de oostzijde van de weg sluit
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minder goed aan bij het open landschap.
De aansluiting ligt in een gebied met (middel)hoge
verwachtingswaarde.
Er gaat akkerland verloren en mogelijk invloed op
de nertsenfokkerij (dit is een groot bedrijf ^00
NGE1).
Voor de woningen in de wijk Brouwhuis is het effect
van een wijziging van maaiveldligging naar een halfverdiepte ligging van de aansluiting zeer gering
(minder dan 1 dB afname bij een geluidbelasting die
ruim onder de voorkeursgrenswaarde ligt). Wonin
gen achter de buitenste rand woningen ondervin
den een verwaarloosbare afname. De verlenging
van de half-verdiepte ligging zal op basis van expert
judgement, geen noemenswaardig effect hebben
op de woningen van de wijk Brouwhuis. Dit komt
door de afstand tot de N279 en de naar verwach
ting maatgevende invloed van de nabij gelegen lo
kale wegen.

4372312

Indiener geeft de voorkeur aan een begroeide
houtwal in het gebied tussen de Rochadeweg en de

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

Vlierdense Bosdijk in plaats van versterking van
ontoegankelijke houtwallen in dat gebied.

4372312

Indiener zou graag zien dat er ten zuiden van de
kruising met de Rochadeweg een wildviaduct, te
vens mensenviaduct, zou komen ter verbinding van
de Brouwhuissche Heide West en Oost.

Een dergelijke voorziening gaat voorbij aan de projectdoelstellingen en is uit kostenoogpunt niet haalbaar.
Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.
Overigens worden faunavoorzieningen, zoals faunabuizen en roosters, meegenomen in het project.

4373464

Indiener is van mening dat het oude tracé verbreed
had moeten worden en dat het plan dat er nu ligt
geldverspilling is.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken en het
thema Nut en noodzaak.

4373582

Indiener verwacht dat door de plaatsing van het
geluidsscherm dit door de weerkaatsing extra geluid
aan de overkant zal voortbrengen. Daar woont de
indiener. Hij is van mening dat er aan de kant waar
hij woont een extra geluidsscherm geplaatst moet
worden om dit effect te verminderen.

In het kader van de uitvoering wordt bepaald in hoe
verre ter plaatse van indiener sprake moet zijn van
geluidwerende voorzieningen. Mocht dat het geval zijn,
dan wordt in overleg met bewoners overgegaan tot
plaatsing.
In de berekeningen is rekening gehouden met een
toename van het (vracht-)verkeer. Als gevolg hiervan
zal de geluidbelasting aan de overzijde van de weg niet
hoger zijn dan de waarde die in het provinciaal beleid
zal worden vastgelegd. Een scherm aan de andere zijde
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van de weg is hierdoor niet aan de orde. Verwezen
wordt verder naar het thema Geluid.
4373797

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 4.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 4.

4374111

Het perceel van de indiener maakt onderdeel uit
van het plan. Indiener heeft dit perceel hard nodig
voor het voortbestaan van zijn landbouwbedrijf.
Zonder het perceel komt het voortbestaan van het
bedrijf in de knel. Indiener maakt tevens bezwaar

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro
fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier

tegen het afsluiten van de Professor Dondersweg,
omdat het perceel daarmee niet of nauwelijks te
bereiken is.

plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. De provincie is zich bewust van de
gevolgen die het PIP heeft voor het bedrijf van indie
ner. Om die reden is gedeeltelijk tegemoet gekomen
aan de zienswijze en is het plangebied van het PIP een
klein stuk verkleind ter plaatse van het perceel van
indiener.
De provincieZij spant zich ervoor in die gevolgen zo
beperkt mogelijk te houden. Op voorhand staat niet
vast dat dit tot het gewenste resultaat zal leiden. In dat
geval zal indiener schadeloos worden gesteld op basis
van de daarvoor geldende regelingen. In dat kader
wordt verwezen naar het thema Planschade.

4374468

Indiener wil als eigenaar het bosgebied en de daarin
gelegen Aerlesche Vijver omvormen tot de Natuurpoort Grotels Bos. Het PIP voorziet in de aanleg van
een ecoduct die midden in de beoogde Natuurpoort

De provincie is bekend met de natuurpoort en heeft
meegewerkt aan de totstandkoming daarvan.
Voor de afweging om te kiezen voor de omleiding
wordt verwezen naar het thema Omleiding Helmond.

Grotels Bos uit moet komen. Dit houdt een open
toegang in tot het Grotels Bos en de Natuurpoort
Grotels Bos voor fauna en daarmee ook voor men
sen. Dit verdraagt zich niet met het plan om de
educatieve en recreatieve en parkeervoorzieningen
in het bos tegen betaling open te stellen.

De weg doorsnijdt primair geen recreatieve inrichtin
gen en routes die doorsneden worden, worden ge
compenseerd. Daarnaast biedt de inrichting (ruimtelij
ke kwaliteit) ook kansen om recreatiemogelijkheden te
vergroten (bijv. fietsen en wandelen nabij Dierdonk).

De bezwaren tegen het ecoduct zijn:
- Nut en noodzaak van het ecoduct is niet aange
toond:
- het is onduidelijk hoeveel dieren gebruik zou
den kunnen maken van het ecoduct en er zijn
voor vleermuizen en de das minder vergaan

Nut en noodzaak ecoduct
Aanleg van de Omleiding Helmond leidt er toe dat over
een lengte van circa 900 meter een negatieve invloed
op de soortenuitwisseling tussen de natuurgebieden
Bakelse Beemden en Grotelsche Heide optreedt. Beide
gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Bra

de voorzieningen die effectiever zijn dan een
ecoduct;
het ecoduct is niet in staat om fauna in het
ene natuurgebied te verbinden met fauna in
het andere natuurgebied;

bant. De aanleg van de omleiding kan de dispersie van
soorten naar nieuwe leefgebieden sterk negatief beïn
vloeden. De aanleg van een ecoduct of brede faunatunnel mitigeert de barrièrewerking en versnippering
en maakt dispersie beter mogelijk. Een begroeid eco-

-
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het bosgebied waarin het ecoduct komt te
liggen wordt intensief gebruikt. Door die ver
storing is het ecoduct zinloos.

duct voldoet hierin het beste. Via een ecoduct kan
soortuitwisseling plaats blijven vinden van, in het ge
bied en nabije omgeving, voorkomende zoogdieren

- Uitvoerbaarheid:
- door de aanleg van het ecoduct zal het plan
van indiener voor Natuurpoort Grotels Bos
niet door kunnen gaan. Dit zal tot schadeloos
stelling moeten leiden. Het daarmee gemoei
de bedrag is niet voorzien in het kader van de

(das, ree, eekhoorn, boommarter, bunzing, hermelijn,
wezel), laagvliegende vleermuizen (baardvleermuis,
franjestaart, gewone dwergvleermuis en gewone
grootoorvleermuis), reptielen (hazelworm en levendbarende hagedis), amfibieën (alpenwatersalamander,
kamsalamander, poelkikker), kevers (o.a. vermiljoenke-

financiële uitvoerbaarheid van het PIP.
- Bestemmingswijze:
- het is indiener niet duidelijk waarom zijn zijde
van het ecoduct de bestemming 'Verkeer-2'
heeft gekregen en de andere zijde van het
ecoduct de bestemming 'Groen'. Indiener

ver) en vlinders (o.a. heideblauwtje en bruine eikenpa
ge). Om een ecoduct goed te laten functioneren is een
goede geleiding met rasters nodig en een gevarieerde
inrichting (beplanting, poelen stronken, etc.).

pleit ervoor om beide zijden de bestemming
'Groen' te geven.

met een langzaam verkeer verbinding welke aan de
noordzijde aansluit op de Heikantseweg en aan de
zuidzijde op de Heikantse Beemd. Dat het civiele
kunstwerk een combinatie is van een ecoduct met een
langzaam verkeer verbinding, wil niet zeggen dat het
ecoduct toegankelijk is voor mensen. Een ecoduct in

Indiener meent dat het PIP voorziet in de aanleg van
een ecoduct dat vrij toegankelijk wordt voor men
sen, waaronder fietsers, crossmotoren, quads en
ruiters. Dat is voor indiener niet aanvaardbaar. De
plannen voor dit gebied gaan uit van afsluiting van
het terrein. Dit is enerzijds nodig, omdat de Natuur
poort Grotels Bos alleen tegen betaling opengesteld
wordt en anderzijds om criminaliteit te voorkomen.

Het ecoduct wordt als civiel kunstwerk gecombineerd

combinatie met een recreatieve verbinding vraagt om
een goed afscherming, om verstoringeffecten en licht
hinder uit te kunnen sluiten. Mensen kunnen dus niet
via het ecoduct het afgesloten gebied in.
Onderzoek op eerder aangelegde ecoducten toont aan
dat dieren daadwerkelijk gebruik maken van deze ver
bindingen. De mate van gebruik van dieren hangt sterk
af van het karakter van de aangrenzende natuurgebie
den en de biodiversiteit van deze gebieden. Vleermui
zen maken ook gebruik van ecoducten. Met name
laagvliegende vleermuizen hebben baat bij een eco
duct. Hoger vliegende soorten maken meer gebruik
van landschappelijke geleidingselementen (zoals bo
menrijen). Ook dassen gebruiken ecoducten. Voor de
uitwisseling van de das zijn dassentunnels (buizen) ook
effectief. Gezien het voorkomen van de das in het
gebied is in het ontwerp dan ook in ruime mate voor
zien in dassentunnels. Het ecoduct heeft voor verschil
lende soorten betekenis. Voorwaarde is dat het gevari
eerd is ingericht. In dat geval zal een ecoduct bijdragen
aan de uitwisseling van verschillende soorten en dus
voldoen. Het feit dat het bos intensief wordt gebruikt
doet weinig af aan het ecologisch functioneren van het
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ecoduct. Veel dieren leven onopvallend en verplaatsen
zich 's-nachts. De aanleg van het ecoduct zal evenmin
van invloed zijn op de (beoogde) natuurpoort. Het
ecoduct zal een gunstige invloed hebben op de beoog
de biodiversiteit en daarmee bijdragen aan de rol en
betekenis van de poort. Eventuele planschade (waar
dedaling) wordt afgewikkeld op basis van artikel 6.1
van de Wro. In de raming van het project is hier reke
ning mee gehouden.
De bestemming 'Verkeer - 2'is op het ecoduct gelegd,
omdat er een civiel kunstwerk moet worden aange
legd. Er is een aanduiding 'landschappelijke inpassing'
opgenomen binnen de bestemming Verkeer - 2, ten
noorden van de Heikantseweg. Dit kunstwerk ligt in de
bestemming verkeer. De bestemming 'Verkeer - 2' is
gebaseerd op het schetsontwerp voor het ecoduct.
Het perceel dat de groenbestemming heeft aan de
andere zijde van het ecoduct, maakt geen onderdeel
uit van het ecoduct zelf.
4374469

Indiener vraagt om de twee noodzakelijke ontslui

Het is de bedoeling de beide ontsluitingen te handha

tingen ten behoeve van vrachtauto's, landbouw
voertuigen en personenauto's te handhaven. Een
onderdeel van het handhaven van deze ontsluitin
gen is dat de witte ononderbroken belijningen ter
hoogte van de twee ontsluitingen aan de zijde van
indiener dan wel in de as van de weg worden gewij

ven. De betreffende markeringen op de rijweg N615
worden onderbroken uitgevoerd.

zigd in onderbroken belijningen.
4374469

De indiener vraagt om financiële compensatie voor
de langere wachttijden door de hogere rijsnelheid
van het verkeer.

Het PIP legt de rijsnelheid en wachttijden niet vast. Dit
valt buiten het bereik van het PIP.

4374469

De indiener verzoekt om de bocht van het fietspad
naar de tunnel zo te situeren dat er geen of veel
minder grond van indiener is benodigd.

Het PIP is een globaal eindplan. Dit betekent dat binnen de bestemmingsgrenzen verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk worden gemaakt. Deze planvorm
biedt de basis voor een optimale uitvoering van onder
andere het fietspad. In hoeverre het verzoek van indie
ner overgenomen kan worden, moet worden beoor
deeld in het kader van de uitvoering. Verwezen wordt
derhalve naar het thema Uitvoeringsfase.

4374469

De indiener verzoekt middels getallen inzichtelijk te
maken hetgeen de waarden zijn van de huidige en
de nieuwe geluidsbelasting alsmede de uitstoot van

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Geluid. In het MER in bijlage MER effectrapport 07. Geluid, is de autonome situatie weergege

fijnstof.

ven en de situatie waarbij de N279 aangepast wordt. In
beide situaties is een (geringe) toename te zien.
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De indiener verzoekt om inzicht te krijgen in de
ongelijkvloerse kruising en deze zo te realiseren dat
de planologische verslechtering van onderhavig
woonhuis minimaal is.

Het PIP is een globaal eindplan. Dit betekent dat bin
nen de bestemmingsgrenzen verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk worden gemaakt. De inrichting van
de kruisingen is nog niet in detail uitgewerkt. Dit is
onderdeel van de fase van de uitvoering van de wegaanpassing. Verwezen wordt naar het thema Uitvoe
ringsfase en het thema Planschade.

4375131

Indiener stelt zich op het standpunt dat er geen
noodzaak is om de omleiding Helmond te realise

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

ren. Het bestaande trace voldoet in principe prima
om het verkeer af te wikkelen. De omleiding tast
natuur aan en is als alternatieve oplossing veel te
kostbaar.
4375355

Het ontwerp 2x 1 rijbaan is nu realiteit en is niet

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

toekomstgericht. Het ontwerp moet daarom vol
gens de indiener aangepast worden.
4375361

Indiener ziet knelpunten wat betreft drukte en
doorstroming in de richting Eindhoven en tussen
Gemert en Bakel.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
het theme 2x2 rijstroken.

4375363

Indiener is van mening dat het ontwerp zorgt voor
een slechte doorstroming en het erg druk wordt.
Vooral de dubbele rotonde Beek en Donk houdt het
verkeer en de doorstroming op. De gehele N279
mag van de indiener dubbelbaans worden. Er is

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

anders teveel verkeer voor te weinig asfalt.
4375365

Indiener vindt dat de N279 tussen Asten en Veghel
dubbelbaans moet worden.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4375369

Indiener zou graag een verdubbeling van de N279
tussen Veghel en Asten willen zien.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4375371

Indiener geeft aan voorstander te zijn van een ver
dubbeling van de N279 tussen Veghel en Asten.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4375375

Indiener zou graag een verdubbeling van de N279
tussen Veghel en Asten willen zien.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4375379

Indiener vindt dat Nut en noodzaak van de lange

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

omleiding bij Dierdonk niet voldoende is aange
toond. Uit de alternatieven blijkt dat de keuze voor
het bestaande tracé (alternatief 4a) een keuze is
welke voldoet aan de doelen. Bovendien is dit ook
de goedkoopste oplossing waardoor geld beschik
baar komt voor goede mitigerende maatregelen

naar het thema Omleiding Helmond.

(bijv. landtunnel of verdiepte ligging bestaand tra-
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cé). Doordat een goede oplossing voor het bestaan
de tracé voorhanden is, is er geen noodzaak om te
kiezen voor een nieuwe weg. Indiener pleit voor
aanpassing van het voorkeursalternatief op dit punt.
4375379

Indiener is van mening dat de lange omleiding bij
Dierdonk kwetsbaar natuurgebied onnodig aantast.
Het huidige tracé werd met name ingegeven van
wege het (Provinciaal) natuurbeleid m.b.t. de herin

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

richting van de Bakelse Beemden. Deze herin
richting was gericht op het behoud van het karakter
van het landgoed, herstel en ontwikkeling van land
schappelijke en natuurlijke waarden en waterberging. De natuurwaarden van het gebied zijn inmid
dels sterk toegenomen door de natuurvriendelijke
inrichting van de Bakelse Aa. Door een eventuele
omleiding worden deze ontwikkelingen voor een
groot deel teniet gedaan. De omleiding bij Helmond
heeft een behoorlijk ruimtebeslag waardoor de
milieueffecten van deze keuze, met uitzondering
van het aspect geluid, veel negatiever zijn dan die
van het bestaande tracé. Dit is ongewenst en bo
venal niet nodig.
4375383

Indiener zou graag een verdubbeling van de N279
tussen Veghel en Asten willen zien om een einde te
maken aan de filevorming. Daarmee komen de

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
aanrijtijden van de hulpdiensten voldoen aan de geldende normen.

aanrijtijden van ambulances ook weer binnen de
wettelijke normen.
4375385

Indiener vindt de nu gekozen oplossing onevenredig
nadelig en vindt dat het geen voordelen oplevert.
De oplossing zou volgens de indiener zijn om de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema 2 x 2 rijstroken en het thema Omleiding Hel
mond.

huidige weg te verbreden naar 2 x 2-baans. Dit zal
minder impact hebben voor burgers en natuur dan
de beoogde omslachtige route. Indiener vraagt de
provincie om terug te komen op deze slechte beslis
4375387

sing
Indiener pleit voor ongelijkvloerse aanpassingen en
een uitvoering in 2 x 2 rijstroken.
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Indiener is het niet eens met het huidige voorne
men waarin de Professor Dondersweg doodlopend
wordt voor verkeer.

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro
fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier
plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. De suggestie om de Professor Don
dersweg te verleggen wordt niet overgenomen. Dit
leidt tot extra ruimtebeslag en tot verkeersonveilige
situaties. Voor omrijdschade is een voorziening be
schikbaar. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4375462

Indiener verzoekt de geluidwerende voorzieningen
door te trekken tot hectometerpaal 56.5 om ge
luidsoverlast op het Aa-plantsoen te beperken.

Verwezen wordt naar het thema Geluid.
Verder wordt opgemerkt dat het scherm ter hoogte
van de wijk De Leest in hoofdzaak wordt gerealiseerd
op basis van provinciaal beleid. Dit beleid is er op ge
richt geluidbelastingen boven 60 dB te voorkomen.
Met de geluidwerende voorziening zoals nu is beoogd,
zullen er in de wijk De Leest geen geluidbelastingen
voorkomen die hoger zijn dan 60 dB. Het is nog niet
uitgemaakt op welke wijze de geluidwerende voorzie
ning zal worden uitgevoerd. Dit is een uitvoeringsas
pect. Het eventueel doortrekken van de voorziening is
op voorhand niet uitgesloten.

4375518

Indiener verzoekt om het hele tracé 2 x 2-baans te
maken, ten behoeve van de bereikbaarheid van

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

Gemert voor het bedrijf en haar medewerkers. Ook
kan hiermee geld bespaard worden.
4375682

Indiener stelt dat het gehele tracé 2 x 2-baans moet

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

worden vanwege de toenemende drukte in de toe
komst en de relatief slechte bereikbaarheid van
Gemert in de spits.
4375762

4376110

Indiener stelt dat door de Omleiding Helmond en
wijzigingen in kruising Beek en Donk - Gemert, de

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
Van afname van de recreatieve mogelijkheden is geen

recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van het
huidige recreatiegebied rondom de Heikantseweg
sterk afnemen.

sprake.

Indiener stelt dat een verdubbeling van de N279
tussen Veghel en Asten de enige oplossing is voor

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken en het
thema Omleiding Helmond.

een betere bereikbaarheid van Gemert. Een lange
omleidingsweg door het buitengebied van GemertBakel leidt tot vernietiging van de natuur.
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Indiener verzoekt om van het wegdeel langs de
bebouwde kom Veghel een 50 km/u zone te maken
met strikte handhaving. Indiener stelt dat hierdoor
het nachtelijk verkeer rustiger wordt, het milieu en

Gegeven de projectdoelstellingen zoals beschreven in
het thema Nut en noodzaak, is het instellen van een 50
km/u regime geen optie. Het zal er niet toe leiden dat
de doorstroming verbetert.

het wegdek gespaard blijven en het aantal ongeval
len zal kunnen afnemen.
4376355

Indiener stelt dat de voorgestelde geluidswand niet
gepaard mag gaan met lichtbeperking.

Verwezen wordt naar de thema's Geluid en Uitvoe
ringsfase.

4376355

Indiener stelt dat de wegafwerking met (fluister)asfalt zal bijdragen aan stillere afwerking van het
toenemende verkeer.

Verwezen wordt naar de thema's Geluid en Uitvoe
ringsfase.

4376355

Indiener stelt voor om transport van gevaarlijke
stoffen af te wikkelen vanaf de Keldonkse omleiding
naar de industriezones Doornhoek en De Dubbelen.

Het aspect externe veiligheid in het kader van het MER
onderzocht. Gebleken is dat dit geen belemmering
oplevert voor de voorgenomen tracéaanpassingen.

4376356

De gemeente Meierijstad is voornemens aanslui

Het gemeentelijke voornemen was bij opstellen van

tend aan de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van
Morgenstraat te Erp een ontsluitingsweg en paral
lelweg voor verkeer naar de industrieterreinen aan
te leggen. Indiener stelt dat de toename van ver
keersintensiteiten, ervoor kunnen zorgen dat de
N279 niet aangelegd kan worden omdat niet vol

het MER nog niet bekend. Het gemeentelijke voorne
men om een verbinding aan te leggen aan de westzijde
van het kanaal naar de bedrijventerreinen Doornhoek
en Dubbelen is door de gemeente ter visie gelegd. Het
gemeentelijke plan is geen onderdeel van het huidige
PIP en staat los van het PIP voor de N279. In de studie

daan kan worden aan de voorwaardelijke verplich
ting inzake geluid. Indiener stelt dat dit voornemen
mee dient te worden genomen in het PIP.

van de verbindingsweg door de gemeente Meierijstad
zal de cumulatie wel worden meegenomen, waarbij
ook aandacht voor de locatie van indiener zal zijn.
In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en
'Verkeer-2' de voorwaardelijke verplichting opgeno
men dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik
te nemen of te hebben voor het doeleind 'wegen'
indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig ob
ject en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan
de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen.
Daarmee is het tegengaan van geluidshinder vanwege
de weg afdoende gewaarborgd.

4376356

Indiener stelt dat ten onrechte geen rekening is
gehouden met de bestaande trillingsbron (aanwezi
ge brug) en de toename van trillingen die als gevolg
van de uitbreiding van de verkeersbestemming zal

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
(onderdeel trillingen) en het thema Uitvoeringsfase.

plaats vinden.
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Indiener stelt dat onderzocht had moeten worden
welke maatregelen getroffen kunnen worden om de
lichthinder zoveel mogelijk te beperken, omdat de
aanpassing van de N279 voor meer autoverkeer

Met lichthinder van inschijnende koplampen is in het
landschapsplan rekening gehouden door de aanplant
van struweel in de bochten en langs de helling van de
westelijke verbindingsweg van de brug over het kanaal

zorgt op kortere afstand van indieners woning.

bij Keldonk naar Hool en Sweenslag. Verwezen wordt
naar het thema Woon- en leefklimaat, onderdeel licht
hinder.

Indiener verzoekt maatregelen te nemen om stank
overlast en overlast van fijnstof te beperken of te

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

voorkomen.
4376589

Indiener geeft aan dat voor de bereikbaarheid van
Gemert en Bakel van belang is dat het tracé Veghel Asten 2 x 2-baans aangelegd wordt. Ook is van be
lang dat er een volledige aansluiting bij Bakel komt.

Reactie op de halve aansluiting bij Bakel:
Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan ge
bruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg
(Wolfsputterbaan). De Omleiding Helmond zorgt er

Tot slot geeft indiener aan dat een adequate oplos
sing van de problematiek rond de Beekse brug es
sentieel is voor een goede doorstroming van het
verkeer richting Eindhoven.

voor dat circa 50% minder verkeer op de Wolfsputter
baan in Helmond rijdt, doordat het verkeer dat niet in
Helmond/Bakel haar bestemming of herkomst heeft de
omleiding neemt. Hierdoor wordt de afwikkeling van
het verkeer op de huidige ontsluitingsweg (Wolfsput
terbaan) aanzienlijk verbeterd. Daarnaast wordt de
noordelijke aansluiting Wolfsputterbaan-N279 zodanig
ontworpen dat deze de doorstroming bevordertd. De
bereikbaarheid van Bakel verslechtert niet.
Reactie op de problematiek bij de Beekse brug:
Door de ombouw van de N279 wordt beoogd een
robuuste rand te creëren. Alhoewel het project N279
positief zal bijdragen, zijn daarmee de problemen voor
de N272 en N615 (en als onderdeel hiervan de Beekse
brug) nog niet opgelost. Er is inmiddels een separate
studie Bundelroutes gestart die de problematiek op de
N615, inclusief Beekse Brug en Middengebied in kaart
brengen, op basis waarvan vervolgstappen kunnen
worden gezet.
Verwezen wordt naar de thema's 2 x 2 rijstroken en
Omleiding Helmond.

4376899

Indiener stelt dat de geluidsoverlast vanwege de
nieuwe weg enorm zal zijn, omdat deze is gelegen in
indieners huidige achtertuin die thans kaal is en
wordt gebruikt als tuinbouwgrond. Bovendien zal
vanwege het te plaatsen geluidscherm aan de zijde
van de Wolfsputten, het geluid erger worden door
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De woning van indiener ligt buiten het aandachtsge
bied dat op basis van de wetgeving (Wet geluidhinder
art. 74) moet worden onderzocht. Op basis van bere
keningen is in 2030 een geluidbelasting van 41 dB te
verwachten. Deze geluidbelasting is lager dan de voor
keursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48 dB).
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weerkaatsing.
Voor de berekeningen moet worden uitgegaan van een
gemiddelde verkeersintensiteit over een heel jaar.
Hierin zijn zowel drukke als rustige perioden verdiscon
teerd. Het is niet uit te sluiten dat tijdens een drukke
periode de huidige (en toekomstige) weg hoorbaar zal
zijn. Om eventuele weerkaatsing van geluid te voorko
men, zal in het kader van de uitvoering moeten worden
bezien of de zijde van de afscherming gericht naar de
woning van indiener absorberend moet worden uitge
voerd.
4376954

Indiener stelt dat door de omleiding Dierdonk de
leefbaarheid niet wordt verbeterd, omdat indieners
woongenot wordt aangetast. Oorzaken zijn: uitzicht

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Woon- en leefklimaat. Verder wordt
opgemerkt dat voor de aanleg van de weg berekenin

op de oprit richting Veghel, geluidsoverlast, licht
hinder, aantasting van de rust en luchtvervuiling.

gen zijn uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelas
ting (Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluid
hinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veg
hel-Asten). Bij de aanleg van een weg moet worden
uitgegaan van de situatie 10 jaar na realisatie (2030).
Hierbij zijn alle bekende (toekomstige) ontwikkelingen
meegenomen. De woning van indiener ligt buiten het
aandachtsgebied dat op basis van de wetgeving (Wet
geluidhinder art. 74) moet worden bezien. Op basis van
berekeningen is in 2030 echter een geluidbelasting van
44 dB te verwachten. Deze geluidbelasting is lager dan
de voorkeursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48
dB).
Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddel
de verkeersintensiteit over een heel jaar. Hierin zijn
zowel drukke als rustige perioden verdisconteerd. Het
is niet uit te sluiten dat tijdens een drukke periode de
huidige (en toekomstige) weg hoorbaar zal zijn.

4377586

Indiener verzoekt de geluidwerende voorzieningen
door te trekken tot hectometerpaal 56.5 om ge
luidsoverlast op het Aa-plantsoen te beperken.

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

4377646

Zienswijze gelijk aan reactie 4376954. Indiener stelt

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond

dat door de omleiding Dierdonk de leefbaarheid
niet wordt verbeterd, omdat indieners woongenot
wordt aangetast. Oorzaken zijn: uitzicht op de oprit
richting Veghel, geluidsoverlast, lichthinder, aantas
ting van de rust en luchtvervuiling.

en het thema Woon- en leefklimaat. Verder wordt
opgemerkt dat voor de aanleg van de weg berekenin
gen zijn uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelas
ting (Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluid
hinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veg
hel-Asten). Bij de aanleg van een weg moet worden
uitgegaan van de situatie 10 jaar na realisatie (2030).
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Hierbij zijn alle bekende (toekomstige) ontwikkelingen
meegenomen. De woning van indiener ligt buiten het
aandachtsgebied dat op basis van de wetgeving (Wet
geluidhinder art. 74) moet worden bezien. Op basis van
berekeningen is in 2030 echter een geluidbelasting van
44 dB te verwachten. Deze geluidbelasting is lager dan
de voorkeursgrenswaarde in de Wet geluidhinder (48
dB).
Voor de berekeningen is uitgegaan van een gemiddel
de verkeersintensiteit over een heel jaar. Hierin zijn
zowel drukke als rustige perioden verdisconteerd. Het
is niet uit te sluiten dat tijdens een drukke periode de
huidige (en toekomstige) weg hoorbaar zal zijn.
4377652

Indiener stelt voor om het gehele traject tussen
afslag industrieterrein de Amert en afslag Rem-

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

brandtlaan (incl. kruispunten en toegangswegen) te
voorzien van geluidsarm asfalt, om geluidshinder te
beperken.
4377652

Indiener vraagt wat voor een geluidsscherm er ge
plaatst gaat worden.

De exacte plaatsing van geluidwerende voorzieningen
wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden
worden daarbij betrokken. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.

4377654

Indiener stelt voor om het geluidsscherm op het
traject tussen de brug over de binnenhaven en de
afslag Rembrandtlaan minder dan 1 m van de rij

De exacte plaatsing van geluidwerende voorzieningen
wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden
worden daarbij betrokken. Verwezen wordt naar het

baan te plaatsen, om geluidshinder te beperken.

thema Uitvoeringsfase.

4377654

Indiener vraagt wat voor een geluidsscherm er ge
plaatst gaat worden.

De exacte plaatsing van geluidwerende voorzieningen
wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden
worden daarbij betrokken. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.

4377656

Indiener verzoekt de geluidwerende voorzieningen
door te trekken tot hectometerpaal 56.5 om ge
luidsoverlast op het Aa-plantsoen te beperken.

Verwezen wordt naar het thema Geluid. Verwezen
wordt naar het thema Geluid. Verder wordt opgemerkt
dat het scherm ter hoogte van de wijk De Leest in
hoofdzaak wordt gerealiseerd op basis van provinciaal
beleid. Dit beleid is er op gericht geluidbelastingen
boven 60 dB te voorkomen. Met de geluidwerende
voorziening zoals nu is beoogd, zullen er in de wijk De
Leest geen geluidbelastingen voorkomen die hoger zijn
dan 60 dB. Het is nog niet uitgemaakt op welke wijze
de geluidwerende voorziening zal worden uitgevoerd.
Dit is een uitvoeringsaspect. Het eventueel doortrek
ken van de voorziening kan hierbij ook worden meege
nomen.
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Indiener stelt dat ter voorkoming van weerkaatsing
van geluid op het traject tussen de brug over de
binnenhaven en de afslag Rembrandtlaan, het
noodzakelijk is om aan beide zijden van het traject
geluidsschermen te plaatsen.
Indiener vraagt wat voor een geluidsscherm er ge
plaatst gaat worden.

De exacte plaatsing van geluidwerende voorzieningen
wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden
worden daarbij betrokken. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.

4377660

Indiener stelt dat de foto met het geluidsscherm in
het Bloemenpark een verkeerd beeld geeft, omdat
deze niet overeenkomt met de overzichtskaart en
met het huidige plan onmogelijk is.

De exacte plaatsing van geluidwerende voorzieningen
wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden
worden daarbij betrokken. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.

4377662

Indiener stelt dat als gevolg van het plan het ge Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
luidsscherm op 14 tot 18 meter vanuit zijn woning en het thema Planschade.
komt, waardoor licht en uitzicht wordt weggeno
men en overlast ontstaan. Tevens zal het woonge
not en de waarde van het huis afnemen. Indiener
stelt dat de trilllingen vanwege passerend verkeer
enorm zullen toenemen, waardoor het woongenot
en de waarde van het huis zal afnemen.

4377662

Indiener stelt dat de doorstroming van het verkeer
niet verbetert door de verbreding van het traject
N279 tussen afslag de Amert en afslag Rembrandt
laan, waardoor de kosten niet opwegen tegen de
baten.
Indiener geeft aan dat de ondergrond van de weg
instabiel is waardoor de huidige weg en brug over
de binnenhaven veelvuldig verzakken. Tevens zorgt
dit voor trillinghinder vanuit het kanaal en sluis 4 op
de woning van de indiener. Indiener stelt voor de
rijbanen niet te verleggen en te verbreden, maar
actie te ondernemen om de trilling van zowel
scheepsvaart en verkeer te doen afnemen door de
ondergrond van de rijbanen voldoende te stabilise
ren.
Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

4377658

4377662

4377670
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De exacte uitvoering en plaatsing van geluidwerende
voorzieningen wordt in de uitvoeringsfase bepaald.
Omwonenden worden daarbij betrokken. Verwezen
wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
In het MER is onderzoek gedaan naar de gevolgen van
de verschillende alternatieven. Bestaande trillingshinder is daarin niet meegenomen. In de uitvoeringsfase
wordt onder andere onderzoek gedaan naar de onder
grond. Door de toepassing van geluidsarm asfalt over
het gehele tracé (dus inclusief de opstelstroken en
kruisingsvlakken) zal de geluid- en trillingshinder als
gevolg van het wegverkeer sterk afnemen.
Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.
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Indiener verzoekt om de ligging van de hartlijn van
de regionale aardgastransportleiding ter hoogte van
de Middenweg te Beek en Donk correct op te ne-

De ligging van de hartlijn van de regionale aardgastransportleiding ter hoogte van de Middenweg te Beek
en Donk wordt opgenomen. De zienswijze is gegrond.

nummer
4377942

men.
4377942

Indiener verzoekt om de belemmeringenstrook van
4 meter ter weerszijden van de leiding ter hoogte
van de Vonderweg te Beek en Donk in te tekenen
op de verbeelding.

De belemmeringenstrook wordt overgenomen.
De zienswijze is gegrond.

4377942

Indiener verzoekt om de belemmeringenstrook van
de hoofd aardgastransportleiding ter hoogte van de
Rochadeweg te Helmond te wijzigen naar 5 meter

De belemmeringenstrook wordt gewijzigd.
wijze is gegrond.

De ziens-

ter weerszijden van de hartlijn van de gasleiding.
4377942

Indiener verzoekt om het artikel 'Leiding-Gas' op
voorgestelde wijze aan te passen.

Artikel 9.1 wordt als volgt aangepast: De voor 'Leiding Gas' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor de aanleg, het beheer, de instandhouding en het
onderhoud van een ondergrondse hoge druk gastrans
portleiding (inclusief voorzieningen) met de daarbij
behorende belemmeringenstroken ter weerszijden van
de hartlijn van deze leiding.
In artikel 9.3 wordt het woord 'onevenredig' geschrapt.
Het woord 'leidingbeheerder' wordt vervangen door
'leidingexploitant'.
In artikel 9.4 wordt de voorrangsbepaling aange
scherpt. De woorden 'iedere andere bestemming'
worden vervangen door 'iedere andere bestemming en
iedere andere dubbelbestemming'.
Artikel 9.5.2 Uitzonderingen sub a wordt gehandhaafd,
deze activiteiten zijn dan al in uitvoering. Sub c wordt
verwijderd.

4377942

Indiener verzoekt om in de toelichting aandacht te

Indiener is van mening dat op grond van de artikelen

besteden aan de externe veiligheidsaspecten van de
aardgastransportleidingen.

11 en 12 Bevb een wettelijke verplichting is tot het
verantwoorden van externe veiligheidsaspecten van de
aardgastransportleidingen. Dat is echter niet het geval.
Het plan maakt geen nieuwe kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten mogelijk. In artikel 11 en 12 Bevb
gaat het om aanleg van een buisleiding of de aanleg,
bouw of vestiging van een (beperkt) kwetsbaar object
bij een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van
een risicoverhogend object. Dat is hier niet aan de
orde. Wanneer een nieuwe leiding wordt aangelegd, of
verlegging van een leiding plaatsvindt, dan dient de
leiding te voldoen aan de normen en standaarden,
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waaronder een het uitvoeren van een QRA.
In de toelichting zal worden toegevoegd dat er gaslei
dingen in het plangebied aanwezig zijn.
4377942

De bestemming Verkeer is nabij en over een aard
gastransportleiding geprojecteerd. Indiener ver
zoekt om nader overleg inzake de mogelijke conse
quenties van de voorgestelde ontwikkeling en even
tueel te treffen maatregelen.

Er wijzigt niets aan de weg ter plaatse, behalve een
deklaag vervanging. De bestemming in het vigerende
bestemmingsplan is 'verkeer' en de bestemming in het
PIP blijft ook 'verkeer'. De bestemming met regels
wordt alleen over het gehele tracé van de weg gelijk
getrokken.

4377943

4377943

Ten behoeve van onderhavig PIP is een gedeelte van
indieners perceel benodigd. Dit gedeelte is momen
teel in gebruik als observatiebaan. Deze observatiebaan is een onlosmakelijk onderdeel van de hoef

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit
en naar het thema Uitvoeringsfase. De provincie is zich
bewust van de gevolgen die het PIP voor indiener
heeft. Zij spant zich ervoor in die gevolgen zo beperkt

smederij van indiener.
Direct ten noorden van het perceel zijn gronden in
het PIP, met een vigerende agrarische bestemming,
als groen bestemd. Indiener verzoekt om grondruil
en de bestemming van het groen (deels) te wijzigen
waardoor indiener de mogelijkheid krijgt zijn bedrijf

mogelijk te houden. Op voorhand staat niet vast dat dit
tot het gewenste resultaat zal leiden. In dat kader
wordt verwezen naar het thema Planschade. De be
stemming in het PIP wordt niet aangepast. Wel wordt
de aanduiding 'Wetgevingzone - planherziening' opge
nomen, hier heeft de gemeente de bevoegdheid om

op de huidige locatie voort te zetten.

zelf een bestemmingsplan vast te stellen.

Indiener verzoekt een vervangende in/uitrit in het
PIP op te nemen.

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit
en thema Uitvoering en het laatste punt van de beant
woording van Identieke zienswijze-2, onder het kopje
'De ontsluiting van percelen (,..)'.

4377943

Indiener verzoekt de mogelijkheid te waarborgen
dat de te realiseren zonnepanelen geen rendementsverlies zullen ondervinden ten gevolge van de
schaduwwerking van de in te planten bomen.

Wat ook zij van het verlies aan rendement van de zon
nepanelen, dit is geen aspect waar in het kader van de
ruimtelijke keuzes voor dit PIP rekening mee moet
worden gehouden. Verder wordt verwezen naar het
thema Planschade.

4377943

Indiener verzoekt het geluidsscherm in het talud te
integreren tot aan het viaduct ter hoogte van de
Veerstraat.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4378458

Indiener gaat akkoord met een nieuwe brug over
het kanaal, als er rondom de verhoogde brug hoog
gewas komt en geen struweel. Dit is laag groei en
daardoor verliest indiener privacy en het leidt tot
fijnstof in de tuin. Indiener verzoekt om in het plan
op te nemen dat er rondom de brug een haag komt

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Uitvoeringsfase.

van minstens 2 meter hoog.
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Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Uitvoeringsfase.

hoog zodat er geen fijnstof in indieners achtertuin
waait en er geen lichthinder is van autolampen.
4379210

Indiener geeft aan geen lange omleiding te willen,
omdat:
- het aanpassen van het bestaande traject goed

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Geluid.

koper is;
- er gaat kostbare natuur verloren;
- de nieuwe route biedt geen goede ontsluiting
vanuit Bakel;
- het leidt tot veel meer geluidsoverlast.
4379210

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4379246

Indiener geeft aan geen lange omleiding te willen,
omdat:
- het leidt tot gezondheidsrisico's;

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond,
het thema Woon- en leefklimaat en het thema Planschade.

-

onnodig natuur verloren gaat;
het leidt tot geluidsoverlast;
er geen aansluiting komt voor Bakel;
het verbreden van het bestaande traject goedko
per is dan de kosten voor de omleiding;
- de landelijke, rustige ligging met prachtige uit
rijmogelijkheden van indieners bedrijf worden
aangetast;
- de bereikbaarheid van hulpdiensten minder
wordt.
Indiener vraagt zich af wie de schade voor zijn be
drijf compenseert.
4379247

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4379292

Indiener stelt dat de noodzaak niet is aangetoond.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4379387

Indiener stelt dat het plan een onnodige dure actie
is en ten koste gaat van burgers en natuur.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
het thema Natuurcompensatie.

4379455

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4379463

Indiener stelt dat geen noodzaak is aangetoond
voor de omleiding Dierdonk. Optimalisatie van het
bestaande tracé voldoet aan de doelstellingen en is

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

een goede oplossing die minder geld kost. Indiener
pleit voor de aanpassing van het voorkeursalterna-
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tief op dit punt.

4379494

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4379500

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4379502

Indiener maakt bezwaar tegen het plan. Er is veel
geld uitgegeven aan de aanleg van een prachtig

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

natuurgebied. Met het doorvoeren van het plan
wordt er veel geld verspild. Bovendien vindt indie
ner het onacceptabel dat er een drukke autoweg
dichtbij de woning komt te liggen, wat ook op een
andere manier kan.
4379504

Indiener maakt bezwaar tegen het plan om de hui
dige N279 om te leiden. Indiener stelt dat met het
plan kostbaar natuur- en wandelgebied verloren
gaat. Ook wordt er veel geld aan uitgegeven, dat
beter kan worden besteed. Indiener geeft aan in
een rustige en mooie wijk te wonen en wil dit graag

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Nut en noodzaak.

zo houden.
4379509

Indiener stelt dat er geen noodzaak is voor de lange
omleiding Dierdonk. Indiener stelt voor om de N279
aan te passen, maar niet te beginnen aan de omlei
ding Dierdonk.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Nut en noodzaak.

4379523

Indiener stelt dat er onnodig geld wordt uitgegeven
en veel natuurgebieden worden aangetast op het
tracé van de rotonde nabij Beek en Donk Gemert en
de rotonde tussen Dierdonk en Rijpelberg. Indiener
stelt voor om de Wolfsputterbaan te verbreden.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

Hiermee ontstaat geen grote overlast voor de na
tuur en aanwonenden, ongelijke wegaansluitingen
zijn reeds aanwezig.
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4379525

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Nut en noodzaak.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4379532

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4379535

Indiener stelt dat de N279 destijds al is aangelegd
met verbreding tot dubbele rijstroken in het voor
uitzicht. Indiener stelt dat de noodzakelijke capaci
teitsuitbreiding van deze route uitgevoerd kan wor
den op het huidige tracé, waar de noodzakelijke

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

ruimte destijds als vrijgemaakt is.
4379537

Indiener stelt dat de N279 destijds al is aangelegd
met verbreding tot dubbele rijstroken in het voor
uitzicht. Indiener stelt dat de noodzakelijke capaci
teitsuitbreiding van deze route uitgevoerd kan wor

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

den op het huidige tracé, waar nu geprofiteerd kan
worden van de extra investeringen van toen.
4379539

Indiener stelt dat de N279 destijds al is aangelegd
met verbreding tot dubbele rijstroken in het voor
uitzicht. Indiener stelt dat de noodzakelijke capaci

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

teitsuitbreiding van deze route uitgevoerd kan wor
den op het huidige tracé, zonder de gezondheidsri
sico's van de mensen in het gebied tussen Dierdonk
en Bakel te verhogen met fijnstof, roet, stank en
lawaai.
4379541

Indiener stelt dat de N279 destijds al is aangelegd
met verbreding tot dubbele rijstroken in het voor
uitzicht. Indiener stelt dat de noodzakelijke capaci
teitsuitbreiding van deze route uitgevoerd kan wor
den op het huidige tracé, zonder het natuurgebied
tussen Dierdonk en Bakel weg te vagen.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

4379543

Indiener stelt dat de N279 destijds al is aangelegd
met verbreding tot dubbele rijstroken in het voor
uitzicht. Indiener stelt dat de noodzakelijke capaci
teitsuitbreiding van deze route uitgevoerd kan wor
den op het huidige tracé, zonder de landelijke we

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

gen en fietspaden structuur tussen Dierdonk en
Bakel overhoop te halen.
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Er is geen noodzaak aangetoond voor de omleiding
om Dierdonk. Optimalisering van het bestaande
tracé voldoet aan de doelstellingen en is een goede
oplossing die minder geld kost. Gepleit wordt voor

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

een aanpassing van het voorkeursalternatief op dit
punt.
4379625

Indiener constateert ten aanzien van de robuust
heid van het voorliggende voorkeursalternatief in
het ontwerp PIP dat de verkeersafwikkeling in 2030

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

tussen Veghel en Asten matig is en dat er na 2030
verschillende overbelaste wegvakken ontstaan.
Vanuit het uitgangspunt van de regio voor het creeren van robuuste randen voor een goede bereik
baarheid en leefbaarheid in de regio vindt indiener
het wenselijk de volledige N279 tussen Veghel en
Asten als 2 x 2 rijbanen uit te voeren.
4379809

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4379829

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 3.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 3.

4379832

Indiener verzoekt om per direct te stoppen met
kansloze en geldverslindende maatregelen als een
bandenspanning meetsysteem.

Indiener heeft zijn zienswijze niet nader onderbouwd.
Daarnaast heeft de zienswijze geen betrekking op de
inhoud van het PIP. Voor het overige wordt verwezen
naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4379923

Indiener verzoekt om het uitvoeren van de 2 x 2-

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De

baansweg in twee stappen waarbij stap 1 het wegvak van Veghel tot Laarbeek/Gemert betreft.

voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding om
Dierdonk, Helmond. Nut en noodzaak van de omlei

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4380063

ding is niet aangetoond. Dit blijkt uit de milieueffechtrapportage.
4380083

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding om
Dierdonk, Helmond. Nut en noodzaak van de omlei
ding is niet aangetoond. Dit blijkt uit de mileueffect-

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

rapportage.
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Indiener geeft aan dat er sprake is van onnodige
aantasting van natuur. Dierdonk is helemaal inge
klemd door twee rondwegen. Indiener vraagt waar
om niet wordt gekozen voor het huidige tracé van 2

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

banen naar vier banen?
4380198

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4380240

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4380508

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4380635

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4380635

Indiener vindt dat de noodzaak niet is aangetoond.
Op het oog volstaat een renovatie van het huidige
traject eventueel met een upgrade met geluidsar
mer asfalt en schermen. Ook is de route nu al nau
welijks een probleem qua verkeer, hooguit op de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

plekken waar stoplichten aanwezig zijn en de ro
tonde bij Helmond, maar daar zijn goedkopere en
minder invasieve oplossingen voor.
4380638

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 3.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 3.

4380643

Indiener verzoekt om van de N279 een snelweg te
maken.

Indiener heeft zijn zienswijze niet nader onderbouwd.
De N279 zal niet vervangen worden door een snelweg.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema 2 x 2
rijstroken.

4380648

Indiener stelt dat de rotonde bij Beek en Donk wel
licht een hoger rendement zal hebben als deze
wordt opgebouwd zoals de 'turbo-rotondes' in
Uden en op vele andere plekken. De middelste ring
wordt nu relatief weinig gebruikt, is niet gemakkelijk
en zorgt bij velen (voornamelijk buitenlandse chauf

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige tweestrooksrotonde in de toekomst niet houdbaar blijft en niet
robuust is. Een ombouw van de huidige meerstrooksrotonde naar een turborotonde zou wel vol
doende capaciteit hebben om het verkeer in de toe
komst af te kunnen wikkelen. Een dergelijke rotonde is

feurs) voor verwarring.

echter maatvast met minder flexibiliteit in het sturen
van verkeerstromen, mogelijke verkeersprioritering,
voorrang van hulpdiensten, etc. Het is dus een keuze
geweest om niet te kiezen voor een (turbo) rotonde en
deze niet in het onderzoek verder te betrekken. Er is
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door de Stuurgroep (met 6 regiobestuurders, water
schap, Rijkswaterstaat en provincie) en door Gedepu
teerde Staten gekozen voor een prima werkende, veili
ge en toekomstbestendige oplossing die recht doet aan
het voornemen te werken aan een sterke randenstructuur met de N279 en A67. Het viaduct is voorbereid
om, mocht dat uit de verkeersdrukte blijken, een mo
gelijke groei naar meerdere rijstroken direct mogelijk
te maken. Een heroverweging van de keuze is ons in
ziens dan ook niet aan de orde.
4380659

4380708

Indiener is voor het verbreden van de weg en is
tegen de omleiding. Bewoners van Dierdonk komen
op een 'eiland' te zitten.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
De ontsluiting van het gebied komt niet in gevaar.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
4384804

Indiener geeft aan dat het teleurstellend is dat de
inbreng van indieners deel van het traject op de
ateliers niet terug te vinden is in de plannen.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4384804

Indiener geeft aan dat niet duidelijk is:
- wat de exacte consequenties voor indiener zijn;
- waar de geluidschermen worden geplaatst en
wat dat voor indiener betekent;
- wat de maatvoering van het wegdek zal zijn;
- of de gezette piketten het beginpunt, middelpunt

Het PIP is een globaal eindplan. Dit betekent dat bin
nen de bestemmingsgrenzen verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk worden gemaakt. Deze planvorm
biedt de basis voor een optimale uitvoering. De rechts
zekerheid is geborgd doordat het plan aangeeft welke
functies toelaatbaar zijn binnen het wegprofiel. De

of eindpunt van het geluidscherm zijn;
- wanneer er begonnen gaat worden met de aan
leg;
- hoe de verkeersdrukte zal worden opgelost zowel
voor de Rijksweg als de afslag naar de Rembrandtlaan.

geplaatste piketten in het park tussen de Begoniastraat
en de N279 geven indicatief het hart van het toekom
stige geluidscherm aan op een aantal willekeurige
locaties (dus niet exact het begin-, midden- of eind
punt). Deze piketten zijn geplaatst op verzoek van
omwonenden en zijn bedoeld voor de beeldvorming.
Voor de wijze van uitvoering en plaatsing van geluid
schermen wordt verwezen naar het thema Uitvoerings
fase.

4384804

De geluidsbelasting op de woning bedraagt meer
dan wettelijk is toegestaan. Indiener geeft aan dat

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

het niet acceptabel is dat er een hogere waarde
wordt gehanteerd.
4384804

Het bestaande geluidsscherm wordt hergebruikt en
verhoogd tot 4 meter. Indiener maakt bezwaar
tegen het gebruik van glas met de kierende con

In het kader van de uitvoering wordt bepaald in hoe
verre ter plaatse van indiener sprake moet zijn van
geluidwerende voorzieningen. Mocht dat het geval zijn,

structie.

dan wordt in overleg met bewoners overgegaan tot
uitvoering en plaatsing. De exacte plaatsing van ge
luidwerende voorzieningen wordt in de uitvoeringsfase
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bepaald. Omwonenden worden daar bij betrokken.
Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
4384804

4384804

Tegenover de perceelsgrens staan verschillende
soorten bomen en struiken. Indiener maakt be

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit,
het thema Woon- en leefklimaat en het thema Uitvoe

zwaar tegen het plan en wil graag met de provincie
en gemeente in gesprek gaan, omdat met de huidi
ge plannen indieners leefklimaat zeer negatief
wordt beïnvloedt.

ringsfase.

Indiener geeft aan dat indieners perceel door de

Verwezen wordt naar het thema Geluid, het thema

wijziging naar 4 rijstroken met een ruimte tussen de
2-baans rijstroken en een aangepaste snelheidsver
hoging extra geluid zal geven en het woongenot
aanzienlijk zal beperken. Ook zal dit leiden tot een
forse waardevermindering.

Woon- en leefklimaat en het thema Planschade.

Indiener vindt het van belang dat de gehele groen
strook tussen de Bosscheweg en de Leekweg daad
werkelijk wordt voorzien van een deugdelijke geluidswerende voorziening. Anders zal de woning van
indiener meer hinder ondervinden van verkeersla
waai en fijnstof hetgeen zal leiden tot een vermin

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase en
het thema Planschade. Verder wordt opgemerkt dat de
vorm en uitvoering van de geluidwerende voorziening
nader wordt bepaald. Door de afscherming af te laten
buigen richting de Leekweg, zal de afscherming minder
effectief zijn. Om hetzelfde afschermende effect te

derd woongenot alsmede financiële schade. Van
wege een goede landschappelijke inpassing alsmede
het handhaven van een goed woongenot is een
natuurlijke/groene geluidswal de beste oplossing.

bewerkstellingen zal een hogere afscherming moeten
worden gerealiseerd. Om een zo effectief mogelijk
scherm te realiseren en geen perceel te doorsnijden, is
het noodzakelijk dat de afscherming langs de weg blijft
liggen zoals voorgenomen.

4380890

Indiener vindt het van belang dat de geluidswerende voorziening achter de schuur wordt afgebogen
naar het oosten richting de Leekweg. Dit ter voor
koming van geluidsoverlast.

De uitvoering en de plaatsing van geluidwerende voor
zieningen wordt in het kader van de uitvoering be
paald. Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase
en het thema Planschade.

4380890

Indiener wenst ter compensatie van de door de
provincie te verwerven grond een minimaal dezelf
de oppervlakte vervangende grond terug te ontvan
gen.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4380892

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

4380890

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4381097

Indiener verwacht dat er wellicht meerdere betere
oplossingen zijn via de bestaande weg (verbre
den/uitbreiden).
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Indiener vindt het weggegooid geld om dwars door
de natuur te gaan als er al een weg ligt die aange
past kan worden. Absurd om huizen en bedrijven te
verruimen voor iets wat er al is.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Omleiding Helmond en het thema Natuurcom
pensatie.

Indiener vindt dat de reacties van alle burgers, wel
ke direct beïnvloed worden door de plannen, die
nen te worden afgewogen. De burgers van Bakel

Het PIP raakt vele belangen. De provincie is zich dat
bewust. De verkeersdoelstellingen die met het plan zijn
gemoeid, wegen naar het oordeel van de provincie

moeten een prachtig landelijk gebied opofferen
omdat buurgemeente Helmond zo nodig haar zin
door wil drijven op basis van wat metingen en onge
fundeerde afwegingen.

echter tegen de daarmee strijdige belangen op. Verwe
zen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De

Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.
4381553

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

toond. Optimalisering van het bestaande trace vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4381562

4381562

In het ontwerp is te zien dat de nieuwe randweg op

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP

circa 300 meter afstand van de woning en de stallen
komt te liggen. De huiskavel van 19 hectare wordt
doorsneden door de nieuwe op en afritten en toe
gangswegen en de invulling van Groen en verleggen
van de Goorloop. Er blijft slechts 9,5 hectare over
als huiskavel. Daarnaast is de privacy sterk vermin

heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
Samen met de kavelcoordinator wordt thans gezocht
naar geschikte grond in de omgeving van betreffend
perceel. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het
gewenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener

dert, doordat er vanaf de weg volledig zicht is op de
tuin en de woning. De enige manier om de schade
te beperken is om direct bij het bedrijf landbouw
grond tegen de huiskavel te verwerven en deze met
indiener te ruilen.

schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade. Voor het overige wordt verwe
zen naar het thema Uitvoeringsfase.

Het woongenot komt in gevaar door geluidsoverlast
van de nieuwe weg.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
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4381569

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4381582

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4381585

Indiener pleit voor het verdubbelen van de weg.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4381615

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
4381616

Indiener exploiteert een paarden- en hengstenhouderij. Om elk bedrijfsrisico uit te sluiten is het bedrijf
opgesplitst in twee bedrijfsgedeelten, namelijk een
gedeelte waar de paarden worden getraind, gefokt

In principe worden bestaande in- en uitritten gerespecteerd. Voor het overige wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.

en gestald en een gedeelte waar de hengsten ge
stald kunnen worden met een KI-ruimte en quarantaineruimte. Om het quarantainegedeelte te waar
borgen heeft het bedrijf twee in- en uitritten. De inen uitrit die momenteel gelegen is aan de Gemertseweg (N272) is dermate belangrijk voor de
bedrijfsvoering dat deze ook in de toekomstige
situatie behouden moet blijven. Bij een mogelijke
ziekte uitbraak kan de hengstenhouderij en de ex
port van paarden geëxploiteerd blijven worden, wat
cruciaal is voor het bedrijf.
In voorliggend plan wordt de kruising van de Gemertseweg met de N279 omgebouwd tot een onge
lijkvloerse aansluiting, waarbij de Gemertseweg
(N272/N615) over de N279 heen gaat. Verder wordt
de Professor Dondersweg afgesloten voor het ge
motoriseerde verkeer. In het ontwerp PIP is ter
plaatse van de Gemertseweg de bestemming 'Ver
keer - 2' toegekend. Binnen deze bestemming zijn,
volgens de regels behorende bij het ontwerp PIP,
op- en afritten toegestaan. Het is voor indiener
onduidelijk of hiermee bestaande in- en uitritten
(zoals voor o.a. onderhavige bedrijfslocatie) worden
toegestaan binnen deze bestemming. Indien dit het
geval is, dan verzoekt indiener om de bestaande inen uitrit mee te nemen in het verdere procedure
van het PIP. Indien dit niet het geval is, dan verzoekt
indiener om in- en uitritten alsnog op te nemen
binnen de bestemming 'Verkeer - 2' en/of om speci
fiek deze in- en uitrit mee te nemen binnen de be
stemming 'Verkeer - 2' en/of om deze in- en uitrit in
overleg te verleggen naar een nader (en in overleg)
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nummer
te bepalen locatie.
4381616

Een deel van de gronden van indiener worden mee
genomen in het plangebied van voorliggend ont
werp PIP. Het gaat hierbij om de percelen welke
kadastraal bekend zijn als gemeente Beek en Donk,
sectie F, nummers 1802, 2604 en 2605. In het ont-

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het perceel van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het

werp PIP wordt voor deze gronden gedeeltelijk de
bestemming aangepast, ten opzichte van het vige
rende bestemmingsplan. Indiener betreurt het dat
zij vanuit bevoegd gezag hierover niet vooraf is
geïnformeerd. De gebruiksmogelijkheden van deze
percelen worden door voorliggend ontwerp PIP

thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

behoorlijk beperkt. Indiener wenst daarom dat
bovengenoemde percelen niet worden betrokken in
het plangebied van het ontwerp PIP.
4381616

Een groot gedeelte van de aansluitingen op de
nutsvoorzieningen voor het bedrijf van indiener zijn

De locatie van dergelijke nutsvoorzieningen wordt niet
vastgesteld in het PIP. Wel zijn nutsvoorzieningen toe

momenteel gesitueerd binnen het plangebied van
het ontwerp PIP. Deze zijn gesitueerd nabij de be
staande in- en uitrit aan de Gemertseweg. Het is
voor indiener onduidelijk welke invloed voorliggend
ontwerp PIP heeft op deze aansluitingen. De vol
gende aansluitingen zijn hier gesitueerd: waterlei

gestaan binnen de bestemming 'Verkeer - 2'. Ze zullen
dan ook niet verdwijnen. Bij de daadwerkelijk uitvoe
ring en aanleg van de N279 zullen dergelijke aansluitin
gen worden aangelegd dan wel aangepast. Voor een
nader toelichting wordt verwezen naar het thema
Uitvoeringsfase.

ding ten behoeve van het gehele bedrijf; elektriciteit
ten behoeve van een gedeelte van het bedrijf ; riool
ten behoeve van een gedeelte van het bedrijf ;
internet/telefoon/ glasvezel ten behoeve van een
gedeelte van het bedrijf.
4381654

Indiener verzoekt dat het plan wordt afgewezen
met een beroep op de Wro. Indiener geeft aan dat

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Woon- en leefomgeving en het thema Plan-

vaststelling van het plan zal leiden tot een aanzien
lijke kwaliteitsvermindering van de omgeving en het
eigendom en een nadelige invloed heeft op het
wooncomfort. Naast emotionele schade zal dit ook
financieel tot uitdrukking komen. Bovendien staat
niet vast dat de planologische mogelijkheden in het

schade.

PIP alle uitvoerbaar zijn. Het enkel verwijzen naar
rechtsmiddelen indien burgers nadeel en schade
ervaren door ruimtelijke plannen is volgens vaste
jurisprudentie onvoldoende.
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Indiener vreest dat zijn woon- en leefklimaat on
evenredig wordt aangetast. Dit wordt veroorzaakt
doordat de verkeersintensiteit op de N279 en dus

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Geluid. Verder merkt de provincie op dat
het MER heeft aangetoond dat, ten opzichte van de

ook op de oprit naar de A67 zal toenemen. Ook zal
bestaand buffergroen tussen de weg en zijn onroe
rende zaak moeten wijken voor de uitwerking van
deze plannen. Het tracé lijkt op de plankaart ook
wat dichterbij de woning te komen dan nu het geval
is.

totale intensiteit op het hoofdwegennet, de opwaarde
ring van de N279 (al dan niet met omleidingen) geen
invloed heeft op het verkeersaanbod.

nummer
4381655

In het PIP wordt de provinciale weg ter hoogte van het
betreffende perceel niet verlegd en komt niet dichter
bij. Wel wordt de bocht van de N279 naar de oprit van
de A67 in de richting van Eindhoven verruimd en groter
gemaakt, waardoor de bocht dichter bij het betreffen
de perceel komt. Dit geschiedt wel op overheidsgrond
en binnen de vigerende verkeersbestemming.
De plangrens van het ontwerp PIP volgt de erfgrens
van de kavel. het groen op de kavel blijft dus behou
den. Het groen wat de bestemming 'Verkeer' krijgt, zal
afhankelijk van het nog te maken verkeersontwerp, al
dan niet kunnen worden ingepast. Verwezen wordt
voor het overige naar het thema uitvoering.

4381655

Indiener wordt in het MER niet als ernstig gehinder
de beschouwd. Dit is erg onwaarschijnlijk aangezien
uit de verschillende tabellen is te halen dat ter
hoogte van zijn woning de hoogste geluidsbelasting
wordt beleefd.

Verwezen wordt naar het thema Geluid. In het MER
N279 Veghel - Asten Deel B Effectrapport Grijs B.7
Geluid is de geluidsituatie in beeld gebracht voor de
referentiesituatie en toekomstige situatie. Overigens is
de geluidshinder modelmatig berekend conform de
regelgeving op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en getoetst aan de normen uit de
Wet geluidhinder (wgh) en het Besluit geluidhinder.
Voor de bepaling van het (totaal) aantal ernstig gehinderden is de dosis-effect-relatie gehanteerd zoals op
genomen in de Regeling geluid milieubeheer bijlage B
(methode Miedema). De bepaling van het aantal ern
stig gehinderden heeft plaatsgevonden op basis van
het aantal blootgestelden binnen de verschillende
geluidbelastingsklassen. Omdat dit een procentuele
benadering betreft, kan hieruit niet worden afgeleid
welk bewoner wel of niet als ernstig gehinderd wordt
beschouwd.
Verder wordt opgemerkt dat ter plaatse van de woning
van indiener ten opzichte van de bestaande situatie
geen sprake is van een reconstructie in de zin van de
Wet geluidhinder. Hierdoor is het niet noodzakelijk een
hogere waarde vast te stellen of anderszins maatrege
len te treffen.
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Indiener heeft een geldende omgevingsvergunning
voor de bouw en het gebruik van een nieuwe rijhal,
naast de bestaande bedrijfsgebouwen. Deze rijhal is

Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan Buitengebied
van de gemeente Asten. Op grond van dit bestem
mingsplan komt de begrenzing van de bestemming

op het eigen perceel zo dicht mogelijk tegen de
N279 gepland. Als deze weg dichterbij komt, vreest
indiener ook schade in de zin van uitbreidingsmoge
lijkheden van deze rijhal, aangezien het geldende
PIP voorschriften kent voor de aan te houden af
stand tot deze weg. Indiener vermoedt dan ook dat

'Verkeer' overeen met de bestemming 'Verkeer-2' in
het PIP. De aanname in de zienswijze dat het tracé op
de plankaart van het PIP dichterbij de woning lijkt te
komen dan nu het geval is, is ongegrond. Bovendien
wordt in het bestemmingsplan 'Buitengebied' uitge
gaan van een afstand tot de as van de weg, waarbinnen

zijn woning en bedrijf dusdanig dichtbij ligt, dat hij
geamoveerd dient te worden. Bovendien zal de
totale geluidsbelasting en fìjnstofneerslag ter hoog
te van zijn woning en de daaruit volgende hinder
pas goed in beeld zijn als duidelijk is hoe de ontwik
keling zal zijn van de A67. In het geval die ontwikke

niet gebouwd mag worden. De as van de weg ver
schuift niet.
Wel zijn over een deel van de bestemming 'Verkeer'
smalle stroken met de gebiedsaanduiding 'landschaps
element' geprojecteerd. Hierover zegt de vigerende
planregeling: "ter plaatse van de aanduiding 'Land

ling ook zal leiden tot een verhoging van de milieu
belasting bij cliënt, acht hij een amovering helemaal
noodzakelijk.

schapselement' zijn gronden mede bestemd voor het
behoud en herstel van de aanwezige landschapsele
menten". In de zienswijze wordt gesteld dat een be
staand groen, dat een buffer vormt tussen de weg en
zijn onroerende zaak, moet wijken voor de uitwerking
van N279. Binnen delen met de gebiedsaanduiding

nummer
4381655

'Landschapselement' is inderdaad sprake van fysiek
groen. Of dit behouden kan worden wordt nader be
keken in de uitvoeringsfase. Het ontwerp van de weg
wordt namelijk nog nader uitgewerkt. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase.
Tevens wordt een geldende omgevingsvergunning
aangehaald voor de bouw van een rijhal op zijn per
ceel. Deze rijhal kan op grond van de verleende omge
vingsvergunning vrij dicht tegen de vigerende bestem
ming 'Verkeer' gebouwd worden. Het betreft een oor
spronkelijke vergunning uit 2012, gebaseerd op een
voorheen geldend bestemmingsplan. In 2017 heeft de
eigenaar van het perceel een wijziging van zijn destijds
verleende vergunning aangevraagd. Bij de beoordeling
van die aanvraag bleek dat de rijhal qua minimaal ver
eiste afstand op grond van het toen geldende be
stemmingsplan (vastgesteld in 2017) niet werd ge
haald. De rijhal kan dus op een kortere afstand van
zowel de A67 als de bestaande N279 worden gereali
seerd, dan het geldende bestemmingsplan toestaat.
Om die reden viel de oorspronkelijke omgevingsvergunning binnen het overgangsrecht voor bouwen van

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten

95

docu
ment-

Samenvatting

Beantwoording

nummer
het plan. De gewijzigde aanvraag voorzag in een ver
groting van de reeds vergunde rijhal. Op grond van de
overgangsregeling is het toegestaan om een gebouw of
vergunning voor bouwen, welke onder het overgangs
recht valt, eenmalig met max. 10 % te vergroten. Ove
rigens staat het geldend bestemmingsplan ter plaatse
maximaal 200 m2 aan bebouwd oppervlak toe. De rijhal
heeft een omvang van ruim 2.500 m2. Er is dan ook bij
recht geen uitbreiding meer mogelijk. De door indiener
veronderstelde beperkende voorschriften die bepa
lingen bevatten voor de afstand tussen (bedrijfs)gebouwen en de weg zijn ook in dat verband niet
van belang. Bovendien kan nu al op basis van het eer
der beschreven overgangsrecht op een veel kortere
afstand gebouwd worden dan het geldende bestem
mingsplan ter plaatse toestaat.
4381656

Indieners zijn van mening dat nut en noodzaak niet
dan wel onvoldoende onderbouwd is. Zeker omdat

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
het thema Omleiding Helmond. Deze thema's onder

het ter plaatse van de woning gaat om de aanleg
van een nieuw tracé had dit wel gemoeten. Het
ontwerp-PIP is op dit punt dan ook in strijd met het
zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel als ge
noemd in de artikelen 3: 2 en 3: 46 van de Alge
meen wet bestuursrecht (Awb).

bouwen de keuze voor de wegaanpassing in het alge
meen en de omleiding Helmond in het bijzonder.

De realisatie van nieuwe infrastructuur moet pas
worden overwogen als beleidsmaatregelen om
verkeers- en mobiliteitsgedrag te beïnvloeden en/of
het beter benutten van bestaande infrastructuur
(eventueel met kleine aanpassingen) geen afdoende
oplossing bieden.
4381656

Wat betreft de milieueffecten, te weten bodem,
water, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie, landbouw en ruimtelijke kwaliteit, scoort
alternatief 1 (optimalisatie bestaand tracé) het
beste. Enkel op het milieueffect 'geluid' zou alterna

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond,
Het thema Geluid en het thema Nut en Noodzaak

tief 3 het beste scoren. Tevens, niet dan wel onvol
doende, is aannemelijk gemaakt dat middels het
treffen van geluidsreducerende maatregelen dit
aantal blootgestelden kan worden verminderd.
4381656

Indieners kunnen zich niet verenigen met deze

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

toename van geluidsbelasting op hun woning/ tuin.
Verzocht wordt geluidsarm asfalt te gebruiken.

Bij de uitvoering van de wegaanpassing wordt geluidarm asfalt toegepast.
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4381656

Indieners vrezen voor trillingshinder. Er dient een Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
nulmeting gedaan te worden door de Provincie, dit
om mogelijk toekomstige schade als gevolg van
trillingen te kunnen verhalen.

4381656

De intensivering van verkeersbewegingen, zeker

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit

ook vanwege het vele vrachtverkeer, op korte afstand van de woning van indieners leiden tot een
verdere verslechtering van de luchtkwaliteit ter
plaatse.

overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide.

Op basis van het aspect Water scoort alternatief 3

De toelichting bij het PIP bevat een verantwoording

zeer negatief. Tevens voert dit voorziene nieuwe
wegtracé dwars door het reeds gerealiseerd waterbergingsgebied Bakelse Beemden.

over de wijze waarop het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd. In de
planvorming en de uitvoering moet uitgegaan worden
van een of meerdere locaties om extra water te ber
gen. Met het waterschap heeft afstemming plaatsge
vonden hoe dit op hoofdlijnen te compenseren. De

4381656

capaciteit van de waterberging blijkt beperkt te wor
den aangetast indien het water van de Bakelse Aa op
een aantal plaatsen onder de weg door kan stromen.
Deze onderdoorgangen dienen te worden aangelegd
op de laagste plaatsen in het beekdal. Een bypass in de
Bakelse Aa, of een verlegging ervan kan een functie
hebben, om berging van water in het laagste deel van
het beekdal mogelijk te maken en te verbeteren. Tege
lijk kan deze ook een ecologische functie vervullen.
Deze aanpassingen zijn voorzien en uitvoerbaar binnen
de juridisch bindende kaders van het PIP, dan wel het
geldende bestemmingsplan.
4381656

De forse aantasting van natuur, flora en fauna door
de omleiding, is niet te rechtvaardigen.

In het kader van het MER is uitvoerig onderzoek ver
richt naar de effecten op de natuurwaarden. Met name
ter plaatse van de Omleiding Helmond zijn de effecten
op de natuurwaarden aanzienlijk. Op basis van een
weging van de terzake doende belangen, waaronder
die van de natuur, heeft de provincie haar voorkeur
voor het tracé uit het PIP uitgesproken. Zie verder het
thema Omleiding Helmond.

4381656

Vanuit landschappelijk oogpunt is sprake van door-

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit

snijding van structuren en van een duidelijk schaalverschil tussen weg en bestaand landschap.

en het thema Uitvoeringsfase.
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De voorziene omleiding rondom de wijk Dierdonk
leidt tot een forse waardedaling van de woning van
indieners.

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen
die het PIP voor indiener heeft. Wat dat betreft wordt
verwezen naar het thema Planschade en het thema
Uitvoeringsfase. Ook wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.

4381656

Indieners vragen zich af of de brug over de Aa in de
nieuwe situatie wordt aangepast, dan wel wordt er

De bestaande brug over de Aa (in de Scheepstal) wordt
niet aangepast. Er wordt geen (directe) aansluiting

een (andere) goede aansluiting gemaakt van de
Heikantseweg naar het voorziene nieuwe tracé
alsmede bestaande tracé van de N279.
Tevens vragen indieners zich af wat gaat gebeuren
met het bosje gelegen achter hun perceel en het
zandpad Scheepstal.

gemaakt van de Heikantseweg naar het nieuwe of
bestaande tracé van de N279. De routes vanaf de Hei
kantseweg naar de N279 en naar het centrum van
Helmond blijven gehandhaafd conform de huidige
situatie.
Het zuidelijke deel van het bosje valt onder het tracé.
Een deel van het bosje gelegen achter het perceel van
indieners wordt gekapt vanwege de aanleg van de
omleiding. Gekapt bosgebied wordt gecompenseerd,
daarnaast wordt de omleiding landschappelijk inge
past. Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke
kwaliteit en naar het thema Uitvoeringsfase.
Het zandpad Scheepstal wordt vanwege de aanleg van
de omleiding afgesloten (doodlopend).

4381657

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
om Dierdonk, vanwege:
- nut en noodzaak zijn niet aangetoond;

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

- forse aantasting kwetsbaar natuur- en recreatie
gebied;
- verslechtering leefomgeving;
- inklemming van Dierdonk tussen twee wegen;
- de kosten die beter aan openbaar vervoer of de
zorg besteed kunnen worden.
4381659

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswijze - 1.
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Het bedrijf van indieners en de bijbehorende wo
ning liggen in het tracé van de Omleiding Helmond
ter hoogte van het geplande viaduct Heikantse
Beemd. Voor de aanleg van de Omleiding Helmond

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op

zullen het bedrijf en de woning van indieners moe
ten worden weggekocht. Indieners zijn van mening
dat nut en noodzaak van de Omleiding Helmond
onvoldoende zijn aangetoond. Het huidige tracé
door Helmond blijft bestaan, zodat het maar de
vraag is of de Omleiding Helmond enige bijdrage

voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat geval zal indiener schadeloos
worden gesteld op basis van de daarvoor geldende
regelingen. In dat kader wordt verwezen naar het the
ma Planschade.

levert aan de verbetering van de verkeersveiligheid.
4381661

Alle onderzoeken en onderbouwingen bij het ontwerp-PIP zijn gebaseerd op een niet deugdelijk
uitgevoerd verkeersonderzoek. Die verkeersintensi
teiten uit 2010 zijn niet meer actueel en niet meer

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide.
Wat betreft de verkeersintensiteiten wordt verwezen

representatief voor de werkelijke intensiteiten in
2018. Mede daardoor is het PIP niet uitvoerbaar en
handhaafbaar. Vanwege de verouderde verkeersge
gevens waarvan gebruik is gemaakt, staat niet vast
dat de aanpassing van de N279, waaronder de Om
leiding Helmond, akoestisch inpasbaar is en kan

naar het thema 2 x 2 rijstroken.

voldoen aan de normen voor fíjnstof.
4381759

Uit het MER blijkt dat optimalisatie van het huidige
tracé leidt tot de gewenste, verbeterde doorstro
ming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de
N279. Bovendien is het praktisch en financieel mo
gelijk om afdoende mitigerende maatregelen te
treffen. Dit maakt dat er geen aantoonbare nood

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond

zaak is om te kiezen voor een nieuwe weg én geen
aantoonbare noodzaak is voor het kiezen voor de
omleiding bij Dierdonk.
4381759

Door de omleiding wordt natuurgebied onnodig
aangetast. Daarnaast is er onvoldoende borging in

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond

het plan opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit en
natuur in het gebied gecompenseerd te krijgen.
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Er is onvoldoende rekening gehouden met de ver
slechtering van het leefklimaat in de omgeving van
de omleiding. Zowel bij de keuze voor het voorkeur
salternatief als bij de voorgestelde mitigerende

Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief zoals
dat in het PIP mogelijk wordt gemaakt neutraal scoort
wat betreft het aspect fijnstof. Nadelige effecten van
de omleiding zijn dus niet te verwachten.

maatregelen bij de keuze voor de omleiding. Voor
de verwachte toename van fijnstof zijn geen pas
sende maatregelen opgenomen, noch is dit geborgd
in het ontwerp-PIP.
4381759

De bestemming 'Groen' kan meerdere functies

De gronden die bestemd zijn voor groenvoorzieningen

omvatten. Daarnaast is er ook nog een wijzigingsbevoegdheid bij de bestemming Groen opgenomen.
Van enige zekerheid of borging van de groenbestemming is geen sprake. Juist nu dit voor het ge
bied de Bakelse Aa zo belangrijk is, vanwege aantas
ting groen/blauwe mantel, zijn wij van mening dat

hebben de bestemming 'Groen' gekregen. Het is juist
dat zich binnen de enkelbestemmingen een zekere
overlap aan functies voordoet. De matrix uit paragraaf
6.4.2. van de toelichting brengt die overlap in beeld.
Deze functionele bandbreedte is nodig om in de fase
van de uitvoering voldoende keuzeruimte ten behoeve

dit voldoende in het plan geborgd moet zijn. Indie
ner vindt het noodzakelijk - als er definitief besloten
is tot een omleiding - om de Groenbestemming te
wijzigen in bestemming Natuur.

van de optimalisatie van het tracé aan te kunnen bie
den. Er gelden echter duidelijke grenzen. Zo zijn binnen
de bestemming Groen de functies Wegen, Overige bij
het wegverkeer behorende voorzieningen en Kunst
werken niet toegelaten. Daar tegenover staat dat de
natuurfunctie in de bestemming Wegen niet is toege
staan maar nadrukkelijk wel in de bestemming Groen.
Ook in paragraaf 6.4.2. van de toelichting is uiteenge
zet met welk doel de wijzigingsbevoegdheid in de be
stemming Groen is opgenomen. Gedeputeerde Staten
kunnen daarmee aan de gronden, waarvan na uitvoe
ring van de tracéverbetering is gebleken dat zij niet zijn
ingezet voor de bevordering van de ruimtelijke kwali
teit, opnieuw hun agrarische bestemming toekennen.
De wijzigingsbevoegdheid heeft ten opzichte van die
globale benadering een correctief karakter. Het voor
ziet erin dat het PIP als het ware 'meebeweegt' met de
keuzes die in het kader van ontwerp en in
richting worden gemaakt en waarvoor de kaders zijn
neergelegd in het Ruimtelijk Kwaliteitsplan en het
Landschapsplan.
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De onderzoeken die in het kader van het MER uit
gevoerd zijn, geven onvoldoende duidelijk aan dat
het gekozen wegprofiel de juiste keuze is om ons
gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Gezien de

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

huidige economische groei, de verkeerscijfers uit
2016 en de bereikbaarheidsagenda zijn we van
mening dat de N279 uitgevoerd moet worden in 2 x
2 rijbanen om de functie als robuuste rand goed uit
te kunnen voeren.
4381759

Een halve aansluiting op de N279 bij Bakel is onvol
doende voor de verbetering van de bereikbaarheid
van Bakel. Gepleit wordt voor een hele aansluiting
zoals oorspronkelijk opgenomen in het MERrapportage.

Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan ge
bruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg
(Wolfsputterbaan). De verkeersdruk op deze weg
wordt met circa 50% verminderd, doordat het verkeer
dat niet in Helmond/Bakel haar bestemming of her
komst heeft, de omleiding neemt. Hierdoor wordt de
afwikkeling van het verkeer op de huidige ontsluitings
weg (Wolfsputterbaan) aanzienlijk verbeterd.

4381759

De borging van de natuurcompensatie is onvol
doende opgenomen in de regels. Voorgesteld wordt
om dit door middel van een voorwaardelijke ver
plichting op te nemen en daarbij aan te geven dat

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Verder merkt de provincie op de koppeling van de
voorwaardelijke verplichting aan het gebruik van de
weg is ingegeven doordat die voorwaarde absoluut

compensatie zo dicht mogelijk bij het plangebied,
waar de aantasting plaatsvindt, te realiseren.

dwingend is voor het uitvoeren van de randvoorwaar
de. De natuurcompensatie vindt buiten de begrenzing
van het PIP plaats op gronden die daar planologisch
voor geschikt zijn of worden gemaakt. Via de voor
waardelijke verplichting wordt de uitvoering geborgd.
Dit is een gebruikelijke methode die op soortgelijke
wijze is toegepast bij andere projecten.

4381759

De plangrens is te beperkt rondom de omleiding
getrokken. Vergroting is nodig om de instandhou
ding van het omliggende fietsnetwerk en de bereik
baarheid te garanderen.

Binnen de plangrens van het PIP hebben de gronden
nabij Grotelseheide Z Scheepstal Z Mathijseind de be
stemming Verkeer-2. Langzaam verkeerverbindingen,
zoals voet-, bromfiets- en rijwielpaden maken deel uit
van de bestemming. Van het opheffen van verbindin
gen is geen sprake. Indien bestaande recreatieve rou
tes (wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken)
worden doorsneden door nieuwe ingrepen worden
deze routes hersteld. Een voorbeeld is de aanleg van
het recreatieve fietspad in de flank van het ecoduct.
Daarnaast streeft de provincie ernaar de ruimtelijke
kwaliteit en de recreatieve potentie van het gevarieer
de landschap te waarborgen en daar waar mogelijk te
versterken of te verbeteren. Dit gebeurt in wisselwer
king met gemeentelijke doelen gericht op vergroting
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van het aanbod aan recreatieve voorzieningen en ver
betering van routestructuren. Dit kan door een goede
landschappelijke inpassing van de weg waardoor de
ruimtelijk visuele impact op de omgeving beperkt
wordt. Dit zal in wisselwerking met de uitvoerende
marktpartij, betrokken overheden en omgevingsvertegenwoordigers verder worden uitgewerkt.
4381759

Indieners zijn van oordeel dat in het PIP onvoldoen

Het PIP is opgesteld met inachtneming van de regels

de zekerheden en harde voorwaardelijke bepa
lingen zijn opgenomen voor het realiseren van de
natuurcompensatie, de landschappelijke inpassing,
het realiseren van ecoducten en viaducten en de
ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

uit de Verordening ruimte Noord-Brabant. Verwezen
wordt verder naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit.

4381773

Indiener verzoekt om 100 km/uur toe te staan.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak. Het
het instellen van een 100 km/u regime is geen optie.
Het zal er niet toe leiden dat de doorstroming verbe
tert.

4381780

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding om
Dierdonk. De weg komt dwars door natuurgebied
en leefgebied van vele dieren te liggen. Indiener en
anderen wandelen hier iedere dag.

Met recreatieve verbindingen wordt rekening gehou
den bij de uitvoering. Het gebied Bakelse Beemden zal
aantrekkelijk worden ingericht. Verwezen wordt naar
het thema Omleiding Helmond en naar het thema
Uitvoeringsfase.

4381781

De N279 in een 2-baansweg kan niet zonder de Ruit
om Eindhoven. Dan heb je twee vliegen in één klap:
Gemert beter bereikbaar en de oplossing voor de
Beekse brug. Tevens kun je vanuit Gemert dan snel
naar zuid, oost en west.

De motie Hoogland in de Tweede Kamer leidde tot
stopzetting van De Ruit Z Noordoostcorridor. De toe
komstige congestieproblemen lieten echter niet toe
dat berust zou worden in de status quo, zodat het
project N279 Veghel - Asten, inclusief maatregelen
pakket, als concreet project is opgenomen in het be
stuursakkoord 'Brabant in Beweging 2015 - 2019'. De
tracéverbetering N279 Veghel - Asten past in de breed
geformuleerde ambitie om de bereikbaarheid van de
regio Zuidoost Brabant te verhogen, met een focus op
de A58/A67 en N279.

4381807

Indiener verzoekt om 100 km/uur toe te staan.

Verwezen wordt Gegeven de projectdoelstellingen
zoals beschreven innaar het thema Nut en noodzaak.
Het, is het instellen van een 100 km/u regime is geen
optie. Het zal er niet toe leiden dat de doorstroming
verbetert.
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Indiener geeft aan dat dit een beslissing gaat worden die in geen 50 jaar of meer kan worden terug
gedraaid. Indiener vraagt waar de provincie mee

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

nummer
4381809

bezig is, een weg creëren en er dan mee ophouden,
omdat het te veel werk is of te moeilijk wordt terwijl
het eerste tracé er al is en goed functioneert.
4381821/4
381822

Indiener stelt alternatieven voor t.o.v. het provincieplan voor de aansluiting bij Keldonk op de N279

Alhoewel de provincie dit initiatief ten zeerste waar
deert voldoen de voorstellen niet aan de ontwerpricht

en verbindingsweg tussen sluis V en IV.
De voorstellen zoals gedaan in de zienswijze beogen
een optimalisatie van het voorkeursalternatiefontwerp, waarbij met name minder grondgebruik
nodig is en waardoor ook het bedoelde pand aan de
Morgenstraat ontzien wordt.

lijnen voor een verkeersveilig ontwerp en een bijbeho
rende goede verkeersafwikkeling en zijn om deze re
den niet te vergelijken met het huidige verkeersontwerp dat hieraan wel voldoet.
Hieronder zal dit meer in detail worden toegelicht.
1. Herkenbaarheid voor de weggebruiker. Het is een
moeilijk te herkennen/volgen oplossing voor een
standaard aansluiting. Immers de op- en afrit aan
de westzijde van de N279 gaan met een helling
omhoog naar het viaduct over de N279 en het ka
naal en de op- en afrit aan de oostzijde van de
N279 blijven op maaiveld en zijn op een andere lo
catie gesitueerd. Deze situatie kan het gedrag van
de weggebruiker negatief beïnvloeden (verhoging
verkeersonveiligheid). Dit is een ongewenste situa
tie.
2. Bij de Morgenstraat is een kruispunt nodig om alle
verbindingswegen aan elkaar te koppelen. Dit
kruispunt moet het verkeer van 6 richtin
gen/takken kunnen afwikkelen. Dit is een moeilijke
en verkeersonveilige oplossing en heeft veel ruimte
nodig. Deze ruimte past niet binnen de aangegeven
locatie (voldoet niet aan de beschikbare ruimte en
voldoet niet aan de ontwerpeisen). Daarnaast dient
ook de Goorloop nog te worden ingepast op deze
locatie. De Goorloop heeft een bovenbreedte van 8
meter en aan weerszijden schouwpaden van 5 me
ter breed. Ten slotte is er ook nog ruimte benodigd
voor een 2 meter hoog geluidscherm over een
lengte van ca. 100 meter. Om bovengenoemde re
denen kan de bedoelde boerderij niet worden ge
handhaafd zoals wordt gesuggereerd in plan 5A.
3. Voor het ontwerp van de N279 is het in verband
met een voldoende verkeersafwikkeling en ro
buustheid noodzakelijk dat de aansluitingen op zij-
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wegen ongelijkvloers uit worden gevoerd. Om in de
toekomst voorbereid te zijn op een mogelijke uit
breiding naar een 2 x 2 weg, worden de civiele
kunstwerken al gedimensioneerd en uitgevoerd als
geschikt voor een 2 x 2 weg. De rijbaan van de
N279 zelf wordt ter plaatse van de ongelijkvloerse
aansluitingen uitgevoerd als een 2x1 weg, d.w.z.
een tweetal van elkaar gescheiden rijbanen met elk
één rijstrook per richting. Om bovenstaande ontwerpissues mogelijk te maken is veel lengte en
ruimte nodig. Hierbij worden de landelijk erkende
ontwerprichtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen
uit het Handboek Wegontwerp toegepast. Hierbij is
rekening gehouden met een ontwerpsnelheid van
80 km/uur met de daarbij behorende ontwerpas
pecten, zoals horizontale en verticale boogstralen,
overgangsbogen, lengtes van in- en uitvoegstroken
en obstakelvrije ruimtes. Onzes inziens is in plan 5A
geen rekening gehouden met bovenstaande ont
werpaspecten. Immers het ontwerp van de provin
cie Noord-Brabant is ontworpen conform de richt
lijnen en kan niet krapper.
4. Voor de invoegstrook richting 's-Hertogenbosch is
een bepaalde lengte nodig om het verkeer op een
verkeersveilige manier in te laten voegen. Daar
naast heeft de invoegstrook een bepaalde invoeghoek nodig. In de voorgestelde oplossing is er geen
ruimte voor een schuine invoegstrook. Sterker nog
het invoegen vindt plaats in een bocht, wat pro
blemen met zicht oplevert (verslechtering ver
keersveiligheid en doorstroming).
5. De afrit vanuit Veghel en de oprit naar Helmond
zijn in het ontwerp van de provincie Noord-Brabant
zo ver mogelijk richting het kanaal gesitueerd om
zo min mogelijk impact te hebben op het beekdal
van de Aa. Er wordt in plan 5A de suggestie gewekt
dat het veel compacter kan, wat onzes inziens
technisch niet mogelijk is.
6. De brug over het kanaal wordt dusdanig gedimen
sioneerd dat vrachtwagens elkaar kunnen passe
ren. Daarnaast is rekening gehouden met een vrijliggend fietspad. De kruisingen van de op- en afrit
ten van de N279 met de verbindingsweg en het
vrijliggende fietspad worden geregeld met ver-
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keerslichten (alhoewel dat voor de afwikkeling van
het verkeer niet noodzakelijk is). Dit is een ver
keersveilige oplossing.
7. Gesuggereerd wordt dat er winst te behalen is in
de hoeveelheid aan te leggen asfalt. Echter in plan
5A worden net als in het voorkeursalternatief op
lossing alle richtingen en routes ontworpen. Er is
onzes inziens geen winst te behalen met plan 5A in
de hoeveelheid aan te leggen asfalt. Sterker nog,
de ventweg richting Veghel vanaf de Morgenstraat
wordt als aparte route beschouwd en dus betekent
dat meer asfalt.
8. De milieueffecten zijn in het MER door specialisten
onderzocht en beoordeeld. Dit is niet gebeurd voor
de milieueffecten van plan 5A, B en C.
9. De voorgestelde oplossing zou krapper en compac
ter zijn dan het ontwerp van de provincie NoordBrabant. Echter het ontwerp van de provincie
Noord-Brabant is ontworpen om te voldoen aan de
ontwerprichtlijnen en kan niet krapper. Daarnaast
is het ontwerp al compact bedacht binnen de
bandbreedte van de ontwerprichtlijnen. Plan 5A is
derhalve geen toekomstbestendige oplossing.
10. Het heeft geen zin om de overige details, zoals
fietsverbindingen, te beoordelen als dit geen toe
komstbestendige oplossing is.
11. Eventueel kunnen de wensen ten aanzien van
fietsverbindingen later nog verder worden geanaly
seerd. Wat dat betreft wordt verwezen naar het
thema Uitvoeringsfase. De bypass wordt in de contractfase als wens meegenomen onder voorwaarde
dat de uitwerking hiervan financieel en ruimtelijk
gezien binnen de kaders blijft.
12. In de kern is de oplossing weergegeven in plan 5B
en 5C vergelijkbaar met de provinciale oplossing
voor Keldonk. Alleen ligt het op grotere afstand van
Keldonk (aan de noord-westzijde). Dus de over
steek naar de andere kant van het kanaal ligt op
nog grotere afstand van de huidige verbinding via
de ophaalbrug. Het is een strategische keuze die
eerder is gemaakt, dat de verbinding op de locatie
komt die nu in het ontwerp PIP getekend is en
waar de m.e.r. procedure en alle berekeningen op
gebaseerd zijn. Een nieuwe locatie voor de aanslui-
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ting zal grote gevolgen hebben voor het MEReffecten en berekeningen (geluid, verkeer, emis
sies, omrijdafstand, enz.).
13. Plan 5B wordt gefinancierd met de besparingen in
plan 5A. Onzes inziens is er geen winst in ruimte en
in aan te leggen hoeveelheid asfalt te behalen. Plan
5B kan dus niet worden gefinancierd met besparin
gen in plan 5A.
Kortom: de voorgestelde plannen van plan 5A zijn
creatief, maar hebben meer ruimte nodig dan gedacht.
Daarnaast voldoen de plannen niet aan de ontwerp
richtlijnen voor een verkeersveilig ontwerp met een
goede verkeersafwikkeling.
4382140

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382154

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
4382161

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382197

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382397

Indiener vraagt om de plaats van de weg en geluidscherm zo ver mogelijk naar de kanaalzijde te plaat

Verwezen wordt naar het thema Geluid en het
thema Uitvoeringsfase.

sen zodat het parkje aan de Begoniastraat in Veghel
zo min mogelijk wordt verkleind.
4382403

Indiener vraagt ter hoogte van Veghel een maximale

De opmerking heeft betrekking op het treffen van

snelheid van 60 kilometer aan te houden om geluiduitstoot te reduceren. Langzaam landbouwverkeer kan op deze manier veiliger gebruik maken van
de N279.

verkeersmaatregelen. Dergelijke uitvoeringsaspecten
behoren geen deel uit te maken van het ruimtelijke
plan
(vergelijk
ABRvS
31
mei
2017,
nr.
201609934/1/R6).
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4382405

Indiener vraagt om een geluidscherm van natuurlij
ke groen materiaal en dient geluidabsorberend te
zijn.

De uitvoering van de geluidwerende voorzieningen is
geen aspect dat in het PIP geregeld wordt. Dit komt
aan de orde bij de inrichting van de weg. Verwezen
wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4382407
4382409

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

Indiener verzoekt om duidelijkheid ten aanzien van

Verwezen

de maatregelen die genomen gaan worden om de
huidige en toekomstige geluids- en trillingsoverlast
tegen te gaan. Dit i.v.m. toename verkeersaanbod,

leefklimaat.

wordt

naar

het

thema

4382412

Indiener verzoekt om het pad nabij de supermarkt
te behouden i.v.m. belang voor wandelaars en hon
denbezitters. Pad wordt veel gebruikt en anders kan
men alleen via de Begoniastraat de Bloemenwijk
bereiken.

Het bedoelde pad ligt binnen de plangrens van het
onderhavige PIP. Verwezen wordt naar het thema
Ruimtelijke kwaliteit en het thema Uitvoeringsfase.

4382417

Indiener verzoekt om een betere verbinding tussen
Keldonk en Dinther. Veel fietsers raken de weg
kwijt. Ook vanuit Begoniastraat moet men altijd om
de haven heen kunnen fietsen.

De route langs de haven ligt buiten de plangrens van
het onderhavige PIP. Binnen de plangrens van het PIP is
geen ruimte voor een verbinding.

4382419

I.v.m. uitbreiden parkje Begoniastraat zouden be
woners van 2 adressen aan de Rijksweg opgekocht
moeten worden. Door hierdoor bovenwettelijk geld
en natuurcompensatiegeld te gebruiken, kan het
park uitgebreid worden.

De locatie valt niet binnen de scope van het project.

4382423

Indiener verzoekt de gemeente om de weg op de
oude manier te maken, of het vaker vernieuwen van
de asfaltlaag. Is van groot belang om op die manier
trillingen te voorkomen in de Begoniastraat.

Het beheer van de weg is een taak van de provincie. De
uitvoering van de weg is geen aspect dat in het PIP
geregeld wordt. Dit komt aan de orde bij de inrichting
van de weg. Verwezen wordt naar het thema Uitvoe
ringsfase.

4382426

Indiener verzoekt de gemeente om in het parkje in
de Begoniastraat kamperfoelie te plaatsen om zo de
fijnstof terug te dringen.

Het verzoek is gericht aan de gemeente. Het bevoegd
gezag voor dit PIP is niet de gemeente maar de provin
cie. Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4382476

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
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Indiener geeft aan geen duidelijk argument om de
omleiding nabij Helmond te realiseren te kennen.
Het is geldverspilling. Uit het MER volgt dat optima
lisatie van het tracé ook voldoende is. Een smart

Uit het natuuronderzoek, meer in het bijzonder de
AERIUS-berekening, is gebleken dat significante effec
ten als gevolg van de activiteiten die het PIP mogelijk
maakt, op voorhand uitgesloten kunnen worden ge

weg zou ook een oplossing kunnen zijn. Daarnaast
worden de huizen aan de Heikantseweg ingesloten
door twee autowegen, de consequenties (uitstoot
stikstof en CO2 bijvoorbeeld) hiervan zijn niet in het
MER doorgerekend. Verder wordt er ook nogal wat
natuur vernield zonder zicht op natuurcompensatie.

acht. Nu het PIP geen effecten heeft op de beschermde
gebieden, is cumulatie met andere projecten, wat daar
overigens ook van zij, niet aan de orde.
Voor de effecten op de natuurwaarden is ter voldoe
ning aan de Verordening Ruimte het Compensatieplan
opgesteld. De uitvoering van het Compensatieplan is

Tot slot: stikstof veehouderijen moet gecompen
seerd worden maar die van de omleiding is ineens
geen issue.

verzekerd via artikel 29 van de planregels.
Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Natuurcompensatie, het thema Planschade en
het thema Woon- en leefklimaat.

Indiener verzoekt de volledige N279 2 x 2-baans uit

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

te voeren. Vanuit het uitgangspunt van de regio
voor het creëren van robuuste randen is het wense
lijk. Dit wordt ondersteund door de resultaten uit
het verkeersonderzoek in bijlage 9 van de toelich
ting.
4382512

Indiener verzoekt de archeologische bestemmingen
in overeenstemming te brengen met de gemeente
lijke archeologische bestemmingen. Ter hoogte van
de nieuwe lus bij de Deurneseweg en de oversteek
Oostappensedijk zijn de bestemmingen Waarde Archeologie 5 en Waarde - Archeologie 8 opgeno

De archeologische bestemmingen zijn gecontroleerd,
de bestemmingen sluiten aan op de dubbelbestemmingen die de gemeenten hebben opgenomen in hun
bestemmingsplannen. Voor het overige zijn de be
stemmingen afgestemd op het Inventariserend veld
onderzoek (verkennende fase) Plangebied N279, tra

men, terwijl dit Waarde - Archeologie 5 of Waarde Archeologie 9 moeten zijn.

ject Veghel-Asten Gemeenten Meierijstad, Laarbeek,
Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten, zoals opge
nomen in bijlage 34 van de toelichting.

4382572

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4382574

Indieners stellen de provincie en gemeente Hel
mond aansprakelijk voor schade en waardevermin
dering van het woonhuis als gevolg van de omlei
ding.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4382613

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4382619

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4382634

Indiener vraagt of de kavelruil al gerealiseerd is.
Indiener stelt voor om nu al een gronddepot te
vormen zodat agrariërs direct een alternatief gebo-

Het proces van mogelijke kavelruil is in het voorjaar
2018 gestart, tegelijk met het aanstellen van een kavelcoördinator. Zoals indiener stelt is de kavelcoördi-
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den kan worden.

nator bezig met het inventariseren van vraag en aan
bod en worden strategische aankopen van grond voor
bereid om hiermee een gronddepot te vormen.

Indiener vraagt of in de omgeving van Keldonk de
ventweg tussen de Sluisweg en de Morgenstraat en
het traject tussen de Morgenstraat en Veghel voor
landbouw goed ontsloten blijven.

De Sluisweg wordt afgesloten van de N279, d.w.z. de
aansluiting van de Sluisweg op de N279 komt te verval
len. Het verkeer uit het achterliggende gebied zal op
een andere manier ontsloten worden. Dat kan onder
andere via de ventweg van de N279 vanaf de Sluisweg
naar de Morgenstraat. Er wordt nog een nadere studie
uitgevoerd naar de gevolgen van de afsluiting van de
Sluisweg op de N279 voor het omliggende wegennet.

4382634

Indiener geeft de voorkeur aan de variant die over
het bestaande tracé bij Dierdonk gaat, waarbij de

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
Overigens zijn op basis van het MER vier alternatieven

gevolgen voor de landbouw veel beperkter zijn.

ontwikkeld en is het voorkeursalternatief voldoende
overwogen bepaald. Het MER brengt de milieu
effecten van de ambities voor de N279 Veghel
Asten uitgebreid in kaart. Verwezen wordt naar
Bijlage 7 MER Deel B 0.2 Alternatieven en Varianten.

4382634

Indiener mist de uitwerking van het onderdeel be
reikbaarheid van landbouwpercelen in het MER.

In H. 13.2 en H.13.3 van Bijlage 21 MER Effectrapport
13. Landbouw is het beoordelingscriterium 'bereik
baarheid landbouwbedrijven' kwalitatief getoetst in
een effectbeoordeling voor de N279 Veghel-Asten als
geheel en een effectbeoordeling voor de verschillende
alternatieven en varianten per deelgebied.

4382634

Indiener ziet graag dat het ook vanuit Bakel mogelijk
is om via de N607 de N279 te bereiken.

Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan ge
bruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg
(Wolfsputterbaan). De Omleiding Helmond zorgt er
voor dat circa 50% minder verkeer op de Wolfsputterbaan in Helmond rijdt, doordat het verkeer dat niet in
Helmond/Bakel haar bestemming of herkomst heeft de
omleiding neemt. Hierdoor wordt de afwikkeling van
het verkeer op de huidige ontsluitingsweg (Wolfsput
terbaan) aanzienlijk verbeterd. Daarnaast wordt de
noordelijke aansluiting Wolfsputterbaan-N279 zodanig
ontworpen dat deze de doorstroming bevordert. De
bereikbaarheid van Bakel verslechtert niet.
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Indiener vraagt of de capaciteit van het waterbergingsgebied Bakelse Beemden groot genoeg is om
water op te vangen.

De toelichting bij het PIP bevat een verantwoording
over de wijze waarop het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd. In de
planvorming en de uitvoering moet uitgegaan
worden van een of meerdere locaties om extra water
te bergen. Met het waterschap heeft afstemming
plaatsgevonden
hoe
dit
op
hoofdlijnen
te compenseren. Dit is uiteengezet in de watertoets,
zoals opgenomen in bijlage 33 van de toelichting: Watertoets PIP N279 Veghel - Asten. Er is voldoende ca
paciteit voor de benodigde waterberging.

4382645

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382647

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382648

Indiener vraagt naar de onderbouwing, redenen en
berekeningen die ten grondslag liggen aan de keuze

Verwezen wordt naar het thema Nut en Noodzaak.
In het verkeerskundig onderzoek (MER N279 Veghel-

voor 2 x 2 rijstroken tussen de afslag NCB laan en de
afslag Rembrandtlaan.

Asten Deel B. B1) is de verkeersdruk in de huidige en
autonome situatie tot 2030 voor het deelgebied Veghel
weergegeven (par. 1.3.6). Uit de verkeersprognoses
blijkt dat de route door Veghel maximaal wordt belast
in 2030 waardoor het verkeer niet goed afgewikkeld
kan worden. Deze prognose maakt opwaardering naar
2 x 2 of een omleiding om Veghel noodzakelijk om de
verwachte verkeersdruk in Veghel op te vangen. Op
basis van het MER is gekozen voor het voorkeursalter
natief, waarin voor Veghel de opwaardering naar 2 x 2
is opgenomen.

4382648

4382683

Indiener geeft aan dat de wijziging geen enkel nut
heeft voor de verkeersdoorstroming, leidt tot

Het MER wijst uit dat de genoemde negatieve effecten
zich niet zullen voordoen in de mate die indiener ver

enorme kostenverhoging en een exorbitante toe
name aan overlast geeft voor omwonenden. Indie
ner vraagt wat er gaat gebeuren om de gevolgen
van deze verandering te voorkomen.

wacht. Verwezen wordt naar het thema Nut en nood
zaak en het thema Woon- en leefklimaat.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij-

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 5.
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ze - 5.
4382683

Cumulaties met fijnstof zijn onvoldoende inzichtelijk
indien de lange omleiding doorgang zal vinden. Er
ontstaat een 'worst case scenario' op het gebied
van fijnstof met agrarische bedrijven. Dit is niet
inzichtelijk gemaakt.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Woon- en leefklimaat. In de effectbepaling is de uitstoot van fijnstof door wegverkeer bekeken
t.o.v. de autonome ontwikkeling (zonder weg) waarbij
ook andere bronnen (landbouw en evt. industrie) bij
dragen aan het geldende achtergrondniveau. Er zijn
door de gemeenten geen concrete ontwikkelingen
aangegeven die voorzien in toename van fijnstofuitstoot door bijvoorbeeld nieuwe stallen zonder emissiebeperkende maatregelen.

4382683

Indieners betwijfelen of de bepaling van de geluid
belasting voor hun perceel op een rechtens correcte
wijze heeft plaats gevonden.

De akoestische effecten zijn conform de desbetreffen
de richtlijnen in het MER onderzocht en in beeld ge
bracht. Verder wordt verwezen naar het thema Geluid.

4382683

Indieners uiten vrees voor aantasting van hun
woon- en leefklimaat, voor planschade en schade

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
mogelijk heeft voor indiener. Voor een deel van de

door werkzaamheden.

gronden die in het ontwerp-PIP bestemd waren voor
'Groen', een gelijkwaardige bestemming als de gel
dende bestemming opgenomen (de bestemming Agra
risch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden).
Hierbinnen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
om landschappelijke inpassing te realiseren. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade. Daarnaast wordt verwezen naar
het thema Woon- en leefklimaat.

4382684

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 5, met uitzondering van de aandacht voor be
reikbaarheid van bewoners en bedrijven nabij de
lange omleiding en Natura 2000. Wel wordt aange

Verwezen wordt naar de beantwoording van Identieke
zienswijze - 5, met uitzondering van de beantwoording
onder 'Natura 2000'. Voor wat betreft zicht op de weg
wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfase en het

geven dat ter plaatse een weggedeelte van het
traject een stuk hoger ligt dan het perceel waar
door, zeker in de winter, er volop
zicht is op motorvoertuigen. Verder wordt onduide
lijkheid over de geluidschermen en de berekening
van geluid voor wat betreft de hogere ligging van de

thema Planschade. Voor geluid wordt verwezen naar
het thema Geluid. Voor wat betreft de voorwaardelijke
verplichting wordt verwezen naar het thema Natuur
compensatie.

weg aangehaald. Ook wordt gesteld dat de voor
waardelijke verplcihting voor natuurcompensatie
niet klopt.
4382686

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij-
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ze - 1.
4382688

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

4382689

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4382690

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382691

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4382692

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

4382693

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4382694

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
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Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4382696

4382697

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding bij
Dierdonk. Deze komt achter het huis van indiener te
liggen en indiener vreest dat het huis daardoor

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen

minder waard wordt. Indiener wil de schade op de
provincie verhalen.

die het PIP voor indiener heeft. In dat kader wordt
verwezen naar het thema Planschade en het thema
Uitvoeringsfase. Ook wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
4382698

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4383046

Indiener maakt bezwaar tegen de nieuw te realise
ren N279, omdat:
- indiener een woning heeft gebouwd in een

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Omleiding Helmond en het thema Planschade.

prachtige natuuromgeving;
- De Beemd is pas klaar met het verleggen van de
Aa, waar nu het plan ligt om een weg door heen
te leggen;
- de uitgang naar de omliggende dorpen wordt
voor indiener afgesloten en met de fiets is het
langs deze weg onbereikbaar;
- het verkeer komt langs twee kanten. Hierdoor
ontstaat een eiland idee met veel verkeer;
- het huis van indiener zal wellicht in de toekomst
minder waard worden; het leidt tot geluidsover
last en uitstoot.
4383098

Indiener maakt bezwaar tegen de omlegging van de
N279. .
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Om te komen tot de juiste invulling en daarmee een
robuuste en duurzame oplossing, vraagt indiener de
provincie om zich samen met de gemeente in te
spannen voor een robuuste oplossing inclusief een

De Provincie Noord-Brabant hecht groot belang aan
het betrekken van de omgeving om tot een gezamen
lijk gedragen oplossing voor de N279 Veghel-Asten te
komen. Naast de formele reactiemomenten in de

integraal, compleet uitgevoerd maatregelenpakket
met oplossend vermogen voor de bereikbaarheid
van (de gemeente) Meierijstad. Dit houdt o.a. in dat
als zaken anders uitpakken dan op dit moment
bedacht, de provincie openstaat voor en meedenkt
over, aanvullende maatregelen en waar nodig ook

m.e.r.- procedure, is en wordt de omgeving op verschil
lende momenten en manieren actief betrokken. Me
deoverheden zijn betrokken via de ambtelijke project
groep en het bestuurlijk overleg. Hierin is ook de ge
meente Meierijstad, vertegenwoordigd. Het bestuurlijk
overleg heeft het voorkeursalternatief bepaald en als

financieel uw verantwoordelijkheid neemt.

haar advies voorgelegd aan GS. Dit is vervolgens uitge
werkt in het onderhavige PIP. De provincie blijft ook in
de vervolgfasen in overleg met gemeente Meierijstad.

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

naar het thema Omleiding Helmond.

4383124

Indiener geeft aan dat de omleiding bij Helmond
zinloos is, er veel kosten voor geïnvesteerd moeten
worden, natuurgebied moet worden opgeofferd en
geen last wordt ervaren van het verkeer door be
woners van Dierdonk die indiener heeft gesproken.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

4383132

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding bij
Dierdonk Helmond, vanwege te veel fijnstof, inge

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond

4383116

klemd worden, geluidshinder, te hoge kosten en
geen noodzaak.
4383144

Indiener verzoekt om de rotonde aan te pakken. De
woonwijk wordt geheel ingeklemd. Het is te duur en
veel natuur gaat verloren.

. Het is niet duidelijk welke rotonde indiener bedoelt.
Vermoed wordt dat het gaat om de rotonde N279N607 Weg naar Bakel. Deze rotonde wordt aangepast
en krijgt in de toekomst veel minder verkeer te ver
werken doordat de omleiding (N279) de Weg naar
Bakel ongelijkvloers kruist.
Verwezen wordt naar het thema Nut en Noodzaak en
het thema Omleiding Helmond.
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4383159

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
door Gemert/Bakels natuurgebied, omdat:
- het geldverspilling is;

De vrees voor sluipverkeer wordt niet ondersteund
door het MER. Verwezen wordt naar het thema Omlei
ding Helmond.

- niet is aangetoond dat het een verbetering is ten
opzichte van het bestaande tracé aanpassen;
- Bakel geen afrit krijgt, dus veel sluipverkeer door
De Mortel zal komen.
4383164

Indiener maakt bezwaar tegen de verspilling van

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

prachtig recreatie gebied. Er is geen aantoonbaar
heid van verbetering ten opzichte van het bestaan
de traject aanpassen en het is geld verspillend. Ook
zal De Mortel veel sluipverkeer krijgen doordat
Bakel niet wordt aangesloten.
4383181

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De

Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4383193

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383202

Indiener verzoekt om directe uitvoering van een
2 x 2-baans N279. Indiener doet een dringend be
roep op Provinciale Staten om de N279 Veghel -

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen

Asten onmiddellijk aan te leggen als een 2 x 2baansweg. Als tweede optie geeft indiener de pro
vincie in overweging om gefaseerd te komen tot de
2 x 2-baansweg, waarbij de knip bij Gemert komt te
liggen.

wordt naar het thema Nut en noodzaak

4383222

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak

4383233

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak

knip bij Gemert komt te liggen.
4383244

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 4.
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4383244

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383274

Indiener stelt dat de omleiding zinloos is. Bewoners
van Dierdonk worden hierdoor totaal afgesloten van
de buitenwereld en leven op een eiland.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4383281

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het

te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het

bij Dierdonk, omdat de leefbaarheid en het woon
genot worden aangetast, het een behoorlijke waar
devermindering zal betekenen, het leidt tot toena
me van stikstof en het bosgebied de Bakelse beemdem wordt aangetast door uitstoot van NO2.

thema Omleiding Helmond en het thema Woon- en
leefklimaat.

4383390

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
bij Dierdonk, omdat de leefbaarheid en het woon
genot worden aangetast, het een behoorlijke waar
devermindering zal betekenen, het leidt tot toena
me van stikstof en het bosgebied de Bakelse Beemdem wordt aangetast door uitstoot van NO2.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Omleiding Helmond en het thema Woon- en
leefklimaat.

4383395

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
bij Dierdonk, omdat de leefbaarheid en het woon
genot worden aangetast, het een behoorlijke waar
devermindering zal betekenen, het leidt tot toena

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Omleiding Helmond en het thema Woon- en
leefklimaat.

4383372

me van stikstof en het bosgebied de Bakelse Beemdem wordt aangetast door uitstoot van NO2.

4383427

Indiener stelt dat de omleiding zinloos is. Bewoners
van Dierdonk worden hierdoor totaal afgesloten van
de buitenwereld en leven op een eiland.
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Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaakVerwezen

seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken..

Indiener verzoekt om het volgende aandachtspunt
mee te nemen in de volgende fasen van het project:
1. ontsluitingen N279 op het onderliggend wegen

Het PIP is niet het kader om de door indiener gewenste
onderwerpen te regelen. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.

net;
2. extra geluidsmaatregelen omleiding Dierdonk;
3. extra geluidsmaatregelen Brouwhuis en Rijpelberg;
4. natuur en landschap en inpassing van de weg.
4383480

De zienswijze betreft
tale eikenbomen aan
voor langere termijn
te borgen en in het
men.

4383498

Indiener verwijst naar zienswijze4384221.

Zie onder 4384221.

4383513

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het

te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.

De uitvoering van dit plan betekent een ernstige

De weg kan niet in gebruik worden genomen indien

aantasting van de woon- en leefomgeving van in
diener. Het uitzicht wordt belemmerd door een zeer
lange geluidswerende voorziening, te weten een
scherm, van meer dan 4 meter hoog.

situaties ontstaan die strijdig zijn met de eisen bij of
krachtens de Wet geluidhinder. Voor enkele woningen
heeft dit tot gevolg dat geluidwerende voorzieningen
moeten worden aangebracht. Voor zover dit tot scha
de lijdt waarvan indiener meent dat deze niet voor zijn
rekening behoort te blijven kan hij een beroep doen op

4383537

het behoud van de monumen
de Wolfsputten en Scheepstal
met de inrichting van de weg
PIP als voorwaarde op te ne

Het PIP biedt ruimte om de inrichting van de weg zo
danig te realiseren dat behoud van de monumentale
bomen voor de lange termijn geborgd is.

planschadevergoeding. Verwezen wordt naar het the
ma Planschade. Voor de beweerde aantasting van het
woon- en leefklimaat wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.
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Indiener vreest dat er ondanks een te plaatsen geluidscherm toch een toename van de reeds aanwe
zige geluidsoverlast zal zijn. Hij vraagt zich af of aan
zijn woningen aanpassingen zullen worden aange

In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en
'Verkeer-2' de voorwaardelijke verplichting opgeno
men dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik
te nemen of te hebben voor het doeleind 'wegen'

bracht om de (geluids)overlast enigszins binnen te
perken te houden. Wat is de betekenis van de stel
ling in Bijlage 32 (Oplegnotitie Geluid) dat het in de
nabijheid van zijn woning te plaatsen scherm kleiner
kan worden terwijl in de regels staat vermeld dat de
geluidwerende voorziening ter plaatsen van de

indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig ob
ject en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan
de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen.
Daarmee is het tegengaan van geluidshinder vanwege
de weg afdoende gewaarborgd. De hoogte van de
geluidwerende voorzieningen is in het PIP gemaxi

bestemming 'Verkeer-2' maximaal 4,5 meter hoog
kan worden.

meerd tot 4,5 meter. Een lagere hoogte is toegestaan.
Op basis van het akoestisch onderzoek wordt in de
uitvoeringsfase bepaald welke hoogte ter plaatse van
de woningen van indiener aan de orde is.
Ter hoogte van de woningen aan de Veerstraat worden
geen wijzigingen aan de N279 uitgevoerd die leiden tot
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
Daarmee is er ook geen wettelijke basis op basis van
het project N279 om maatregelen te treffen. De wo
ningen aan de Bosscheweg staan vanwege de reeds
aanwezige hoge geluidsbelasting op de landelijke saneringslijst. Om deze reden en vanwege het geluidbeleid
van de provincie wordt aanvullend gekeken of maatre
gelen mogelijk zijn om deze hoge geluidbelastingen op
de woningen aan de Bosscheweg te voorkomen. Een
scherm is hiertoe een reële optie. De afmetingen van
het gepresenteerde scherm zijn gebaseerd op het
aanwezige aantal woningen aan de Bosscheweg. Indien
woningen worden geamoveerd, kan het scherm wor
den afgestemd op de resterende woningen aan de
Bosscheweg. Dit staat los van de in de beschrijving van
de bestemming genoemde maten. Hiermee wordt
slechts het plaatsen van een scherm mogelijk gemaakt.
Vooralsnog zullen niet alle woningen worden geamoveerd.
Hoewel het scherm niet voor de woningen aan de
Veerstraat is bedoeld, zullen zij daar toch effect van
ondervinden. Indien alle woningen aan de Bosscheweg
zullen worden geamoveerd, is er geen reden meer een
scherm te plaatsen. Uit het akoestisch rapport beho
rende bij het PIP blijkt dat rekening houdend met de
toekomstige ontwikkelingen de geluidbelasting zonder
scherm in 2030 op de woningen aan de Veerstraat 52-
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53 dB zal bedragen. Ten opzichte van de huidige situa
tie betekent dit een auditief niet waarneembare toe
name van 1 dB. Als gevolg van het project N279 was er
al geen wettelijke basis om maatregelen te treffen
maar bij een dergelijke geluidbelasting is er zelfs geen
beleidsmatige basis om maatregelen te treffen.
4383537

De toename van de verkeersintensiteit heeft onmis
kenbaar negatieve gevolgen voor de overlast van
fijnstof.

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Verwezen wordt naar

4383537

Indiener vreest toename van trillingshinder nu de
weg dichterbij zijn woning komt te liggen.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4383537

Indiener voorziet een drastische waardeverminde
ring - en dus planschade- van zijn woningen.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4383548

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1

4383558

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383559

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 5.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 5.

4383560

Er is onvoldoende inzichtelijk wat de mogelijke
doorwerking van de omleiding om Dierdonk is op
Natura 2000 gebieden in verband met cumulaties
van milieufactoren uit omliggende agrarische be
drijven en de N279. De lange omleiding draagt bij

Uit het natuuronderzoek, meer in het bijzonder de
AERIUS-berekening, is gebleken dat significante effec
ten als gevolg van de activiteiten die het PIP mogelijk
maakt, op voorhand uitgesloten kunnen worden ge
acht. Nu het PIP geen effecten heeft op de beschermde

aan de schade op de Natura 2000, waarbij het ge
bied al vol zit qua milieubelasting. De plannen Bui
tengebied van de gemeente Gemert-Bakel laten nog
veel ontwikkelingsruimte over voor bedrijven.
Daarmee zou er nog meer overlast ontstaan. De
eventuele komst van de N279 in combinatie met de

gebieden, is cumulatie met andere projecten, wat daar
overigens ook van zij, niet aan de orde.

het thema Woon- en leefklimaat.

overbelasting van het gebied is in strijd met een
goede ruimtelijke ordening. Agrarische bedrijven
dienen dan ook weggesaneerd te worden. Er moet
onderzocht worden of er niet meer agrarische be
drijven weggekocht kunnen worden, zodat er geen
schade wordt toegebracht aan de Natura 2000
gebieden.
4383560

Cumulaties met fijnstof zijn onvoldoende inzichtelijk
indien de lange omleiding doorgang zal vinden. Er
ontstaat een worst case scenario op het gebied van
fijnstof met agrarische bedrijven. Dit is niet inzichte-

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten
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en het thema Woon- en leefklimaat. In de effectbepaling is de uitstoot van fijnstof door wegverkeer bekeken
t.o.v. de autonome ontwikkeling (zonder weg) waarbij
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lijk gemaakt.

ook andere bronnen (landbouw en evt. industrie) bij
dragen aan het geldende achtergrondniveau. Er zijn
door de gemeenten geen concrete ontwikkelingen
aangegeven die voorzien in toename van fijnstofuit-

nummer

stoot door bijvoorbeeld nieuwe stallen zonder emissiebeperkende maatregelen.
4383560

Indieners betwijfelen of de bepaling van de geluid
belasting voor hun perceel op een rechtens correcte
wijze heeft plaatsgehad.

De akoestische effecten zijn conform de desbetreffen
de richtlijnen in het MER onderzocht en in beeld ge
bracht. Verder wordt verwezen naar het thema Geluid.

4383516

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Dit gezien de
huidige economische groei en de verkeerscijfers uit
2016. Als tweede optie geeft indiener de provincie

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

in overweging om gefaseerd te komen tot de 2 x 2baansweg, waarbij de knip bij Gemert komt te lig
gen.
4383562

De zienswijze is identiek aan zienswijze 4382683.

Verwezen wordt naar -de beantwoording van zienswij
ze 4382683.

4383564

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 5, met uitzondering van de aandacht voor be
reikbaarheid van bewoners en bedrijven nabij de
lange omleiding en Natura 2000. Wel wordt aange
geven dat ter plaatse een weggedeelte van het

Verwezen wordt naar de beantwoording van Identieke
zienswijze - 5, met uitzondering van de beantwoording
onder 'Natura 2000'. Voor wat betreft zicht op de weg
wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfase en het
thema Planschade. Voor geluid wordt verwezen naar

traject een stuk hoger ligt dan het perceel waar
door, zeker in de winter, er volop
zicht is op motorvoertuigen. Verder wordt onduide
lijkheid over de geluidschermen en de berekening
van geluid voor wat betreft de hogere ligging van de
weg aangehaald. Ook wordt gesteld dat de voor

het thema Geluid. Voor wat betreft de voorwaardelijke
verplichting wordt verwezen naar het thema Natuur
compensatie.

waardelijke verplcihting voor natuurcompensatie
niet klopt.

4383565

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van de

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

N279, omdat de weg op ongeveer 250 meter van
indieners woning komt te liggen. Hierdoor ontstaat
overlast van geluid en fijnstof.
4383569

Indiener maakt bezwaar dat er een weg komt door
natuur. Indiener verzoekt de bestaande weg aan te
passen in plaats van een nieuwe route aan te leggen
die zorgt voor geluidsoverlast, hinder en emoties.
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4383570

Indiener maakt bezwaar dat er een weg komt door
natuur. Indiener verzoekt de bestaande weg aan te
passen in plaats van een nieuwe route aan te leggen

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Geluid.

wat zorgt voor geluidsoverlast, hinder en emoties.
4383575

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.
4383584

Mede gezien de veruit hogere kosten is het trace

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

om Dierdonk heen een afgrijselijke oplossing met
een onomkeerbaar verlies aan natuurschoon. De
overlast zal nauwelijks minder worden.

4383589

Indiener vraagt waarom bij Dierdonk wel een om
leiding moet komen vanwege vermeende overlast
voor de bewoners, terwijl dat in Veghel kan worden

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

voorkomen met mitigerende maatregelen. Indiener
geeft tevens aan dat de omleiding negatieve effec
ten heeft op de Bakelse beemden en de rest van het
gebied. Bovendien oordeelt de milieueffectrapportage ook negatief over de gevolgen van een omlei
ding.
4383589

Indiener wil er op wijzen dat in het destijds gesloten
bestuurlijk convenant s205Zs210 de voorwaarde is
opgenomen dat de s210 ter hoogte van Dierdonk
verdiept zou worden aangelegd. Dat isniet is ge
beurd.

Het genoemde convenant heeft geen relevantie voor
het PIP.

4383589

Indiener stelt dat ook bij Dierdonk het huidige tracé
kan worden uitgebreid en ter voorkoming van mo
gelijke overlast hier ook goede mitigerende maatre
gelen kunnen worden genomen.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4383593

Indiener vraagt zich af waarom er bij Dierdonk wel
een omleiding moet komen vanwege overlast voor
de bewoners, terwijl dat in Veghel kan worden
voorkomen door het nemen van goede mitigerende

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

maatregelen. Indiener stelt dat dit laatste ook bij
Dierdonk kan.
4383593

In het bestuurlijk convenant s205Zs210 is de voor
waarde opgenomen dat de s210 ter hoogte van
Dierdonk verdiept zou worden uitgelegd. Dit is niet

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten
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gebeurd.

4383593

Indiener merkt op dat door de aanleg van het tracé
de (potentiele) waarden van natuurgebied de Bakelse Beemden (onomkeerbaar) sterk worden aange
tast of geheel verdwijnen.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Natuurcompenstatie.

4383593

Het MER oordeelt in Deel B.2 Natuur ook negatief
over de gevolgen van een omleiding.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Natuurcompensatie.

4383593

Bij de planvorming van de toenmalige s24 resp.
s205Zs210 werd nadrukkelijk rekening gehouden

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helond.

met de mogelijke toekomstige uitbreiding naar een
2 x 2-baans van het huidige tracé. Indien dit op
termijn wenselijk zou zijn kan ook het huidige tracé
hiervoor in aanmerking komen. Echter, gelet op de
toekomstige mobiliteitstransitie zal een dergelijke
ingreep zeer waarschijnlijk overbodig zijn.
4383597

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383600

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
bij Dierdonk, omdat de leefbaarheid en het woon

Verwezen wordt na Verwezen wordt naar het thema
Nut en noodzaak, het thema Omleiding Helmond en

genot worden aangetast, het een behoorlijke waar
devermindering zal betekenen, het leidt tot toena
me van stikstof en het bosgebied de Bakelse Beem
den wordt aangetast door uitstoot van NO2.

het thema Woon- en leefklimaat.ar het thema Omlei
ding Helmond.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383603
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Indiener verzoekt om de turborotonde in een gron
dig onderzoek mee te nemen en de voor- en nade
len objectief af te wegen. Indiener heeft de keuzen

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige tweestrooksrotonde in de toekomst niet houdbaar blijft en niet
robuust is. Een ombouw van de huidige meer-

voor een rotonde met verschillende argumenten
onderbouwd.

strooksrotonde naar een turborotonde zou wel vol
doende capaciteit hebben om het verkeer in de toe
komst af te kunnen wikkelen. Een dergelijke rotonde is
echter maatvast met minder flexibiliteit in het sturen
van verkeerstromen, mogelijke verkeersprioritering,
voorrang van hulpdiensten, etc. Het is dus een keuze

nummer
4383612

geweest om niet te kiezen voor een (turbo) rotonde en
deze niet in het onderzoek verder te betrekken.
Met de Dorpsraad is veelvuldig overleg gevoerd. De
Provincie heeft indieners op 3 mei 2018 het volgende
bericht: Er is door de Stuurgroep (met 6 regiobestuur
ders, waterschap, Rijkswaterstaat en provincie) en
door Gedeputeerde Staten gekozen voor een prima
werkende, veilige en toekomstbestendige oplossing die
recht doet aan het voornemen te werken aan een
sterke randenstructuur met de N279 en A67. Het via
duct is voorbereid om, mocht dat uit de verkeersdrukte
blijken, een mogelijk groei naar meerdere rijstroken
direct mogelijk te maken. Een heroverweging van de
keuze is onzes inziens dan ook niet aan de orde.
4383612

Indiener verzoekt oplossingen aan te dragen voor
de problemen bij de Beekse brug.

Door de ombouw van de N279 wordt beoogd een
robuuste rand te creëren. Alhoewel het project N279
positief zal bijdragen, zijn daarmee de problemen voor
de N272 en N615 (en als onderdeel hiervan de Beekse
brug) nog niet opgelost. Er is inmiddels een separate
studie Bundelroutes gestart die de problematiek op de
N615, inclusief Beekse Brug en Middengebied in kaart
brengen, op basis waarvan vervolgstappen kunnen
worden gezet.

4383612

4383623

Door de plannen om het verkeer van de N615 te
mijden zal de stroom auto's die Aarle-Rixtel als
sluiproute nemen, aanzienlijk toenemen. Indiener
verzoekt afdoende maatregelen te nemen om het
aantal voertuigen van elders door Aarle-Rixtel terug

De plannen zijn er niet op gericht om het verkeer te
ontmoedigen de N615 te nemen, maar juist door het
creëren van een robuuste randenstructuur te bemoe
digen de N279 en A67 te nemen om naar Eindhoven te
rijden.

te dringen.

Verwezen wordt naar het vorige antwoord (studie
Bundelroutes).

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen

geeft indiener de provincie in overweging om gefa-

wordt naar het thema Nut en noodzaak.Verwezen
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seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
4383626

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383629

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding bij

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

Dierdonk.
4383632

Indiener stelt dat de noodzaak niet is aangetoond.
Indiener verzoekt om een goed onderbouwde lijst
met redenen.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4383634

Indiener maakt bezwaar tegen een halve ontsluiting
bij Bakel, inwoners van Bakel moeten twee alterna
tieve wegen blijven rijden om richting 'sHertogenbosch te gaan.

Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan ge
bruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg
(Wolfsputterbaan). De verkeersdruk op deze weg
wordt met circa 50% verminderd, doordat het verkeer
dat niet in Helmond/Bakel haar bestemming of her
komst heeft de omleiding neemt. Hierdoor wordt de
afwikkeling van het verkeer op de huidige ontsluitings
weg (Wolfsputterbaan) aanzienlijk verbeterd.

4383634

Indiener maakt bezwaar tegen een 2 x 1-baansweg
tussen Veghel en Asten. Een 2 x 2-baansweg is voor
de regio nodig om bereikbaar te blijven en interes

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

sant te blijven voor bedrijven om te blijven en te
groeien.
4383636

Indiener verzoekt om verschillende redenen om bij
de eerste aanpassing van de N279 deze weg direct
als 2 x 2-baansweg wordt uitgevoerd.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4383636

Indiener pleit als tweede optie voor het uitvoeren
van deze weg in een 2 x 2-baansweg in twee stap
pen waarbij de eerste stap het wegvak van Veghel
tot Laarbeek/Bakel betreft en als (latere) tweede
stap het wegvak van Laarbeek/Bakel tot Asten.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

Indiener pleit om verschillende redenen voor een

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4383636

snelle verbreding van de N279 naar 2 x 2 rijstroken,
met name op de wegvakken waar dat nodig is, te
weten wegvak Veghel - Gemert/Laarbeek. Indiener
verwijst ook naar de zienswijze van de gemeente
Gemert-Bakel.
4383636

Indiener pleit voor een heldere monitoring van de
actuele verkeersdruk om te kunnen bewaken op
welk moment latere actie geboden is.
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verkeerssituatie op de N279 Veghel-Asten wordt na het
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van het verkeer op termijn niet (alleen) met Smart
Mobility-oplossingen kan worden opgevangen, dan kan
de verbreding naar 2 x 2 rijstroken zonder dure aan
passingen van de ongelijkvloerse kruisingen en aanslui
tingen worden gerealiseerd.
4383638

4383668

4383676

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.Verwezen

seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen

geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

wordt naar het thema Nut en noodzaak.Verwezen
wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

Indiener mist een aansluiting op de N279 bij de weg
naar Bakel.

Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan ge
bruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg
(Wolfsputterbaan). De verkeersdruk op deze weg
wordt met circa 50% verminderd, doordat het verkeer
dat niet in Helmond of Bakel haar bestemming of her
komst heeft de omleiding neemt. Hierdoor wordt de
afwikkeling van het verkeer op de huidige ontsluitings
weg (Wolfsputterbaan) aanzienlijk verbeterd.

4383676

Indiener gaat in op de omleiding om Dierdonk. Het
getuigt van ernstige kortzichtigheid van verkeers
kundigen in het verleden die de voorbereidingen
hebben getroffen voor de huidige eenbaansweg
naar tweebaansweg. Het argument dat de wijk

De ontlasting betreft de kern Helmond. Verwezen
wordt naar het thema Omleiding Helmond.

Dierdonk nu wordt ontlast is een verkeerde voor
stelling van zaken.
4383676

Indiener geeft aan dat de verkeerskundigen weten
dat de inrichting naar éénbaans op (korte) termijn
onvoldoende is. Als de weg gereed is liggen de

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

plannen voor de uitbreiding al klaar. Het is een
enorme verspilling van geld.
4383750

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
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4383751

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder . Gepleit
wordt voor een aanpassing van het voorkeursalter
natief.
4383752

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4383753

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

naar het thema Omleiding Helmond.

4383754

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4383755

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4383756

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 5.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 5.

4383756

De geluidsbelasting op de woning van indiener
bedraagt meer dan wettelijk is toegestaan. Het is
voor ons niet acceptabel dat er een hogere waarde
wordt gehanteerd. Het bestaande geluidsscherm
wordt hergebruikt en verhoogd tot 4 meter. Dat is

Verwezen wordt naar het thema Geluid. De exacte
plaatsing van geluidwerende voorzieningen wordt in de
uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden worden daar
bij betrokken. Verwezen wordt naar het thema Uitvoe
ringsfase. Het staat niet te voren vast dat de bestaande

ontoereikend

geluidschermen worden hergebruikt en verhoogd
(i.v.m. stabiliteit en sterkte).

Indiener vreest wateroverlast.

Voor de waterberging zijn in het kader van de watertoets berekeningen gemaakt. Deze berekeningen zijn
opgenomen in het bestemmingsplan (bijlage 33 van de

4383756

toelichting). Hieruit blijkt hoeveel waterberging aange
legd dient te worden bij aanpak van de N279. Hierdoor
wordt wateroverlast voorkomen. De waterhuishoudkundige voorzieningen worden in de uitvoeringsfase
concreet gemaakt.
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4383756

Indiener maakt op voorhand bezwaar tegen elke
vorm van eigendomsaantasting.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4383757

Indiener verzoekt om overleg met de uitvoerende
partij om goedkeuring te geven voor detailtekenin-

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

gen (waarop de weg direct aan indieners terrein
grenst) om consequenties en impact op de bedrijfs
voering in kaart te kunnen brengen.
4383757

Gelet op ervaringen maakt indiener zich zorgen over
de veiligheid van personeel en andere weggebrui

De afwikkeling van het verkeer moet op een verantwoorde en veilige manier plaatsvinden. Doordat de

kers doordat de grens tussen weg en terrein nog
kleiner wordt.

weg dichter bij de ingang van het terrein van het be
drijf komt, kan niet meer worden voldaan aan de obstakelvrije ruimte. In het kader van de uitvoering zullen
detailafwegingen worden gemaakt, bijvoorbeeld in de
vorm van een geleiderail.
Het probleem van de afbuigende vrachtwagens is een

Doordat de vrachtwagens langzaam de draai moe
ten maken komt het ook nu al regelmatig voor dat,
terwijl de vrachtwagens de draai maken, ander
verkeer op het kruispunt staat terwijl het verkeers
licht van het rechtdoorgaand verkeer al op groen
staat.
Indiener is bereid om opties te bespreken om het
risico op ongevallen en ongelukken te verkleinen.
Indiener geeft aan dat de nieuwe situatie rond het
kruispunt en de ingang van het bedrijfsterrein en de
verhoogde dichtheid van verkeer tot onveilige situa
ties leidt. Door de verbreding kan dit een directe
negatieve impact op de bedrijfsvoering hebben
4383758

bestaand probleem en zal met het nieuwe PIP niet
worden opgelost.
Provincie Noord-Brabant is wel samen met indiener in
overleg om te bestuderen waardoor deze onveilige
situaties ontstaan en op welke manier deze situaties
kunnen worden opgelost en worden voorkomen.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Uit
voeringsfase.

De doelen die de provincie stelt voor de aanpassing
N279 Veghel-Asten, het verbeteren van de door
stroming, het verhogen van de verkeersveiligheid en
het verbeteren van de leefbaarheid, worden bij
Veghel niet gehaald omdat de kruising in Veghel
gelijkvloers blijft vanwege ruimtegebrek. Via een

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.
Verder wordt opgemerkt dat indiener niet duidelijk
maakt hoe hij zich ter plaatse een ovatonde voorstelt.
Er van uitgaande dat met dat plan een ongelijkvloerse
aansluiting op de N279 wordt bedoeld, wordt opge
merkt dat ook een ongelijkvloerse variant bij de Rem-

ovatonde kunnen de doelen wel worden gehaald.

brandtlaan is onderzocht in het MER. Gebleken is dat
er betrekkelijk weinig onderscheid in effecten is tussen
de beide varianten. Een gelijkvloerse aansluiting kan
het verkeer in voldoende mate afwikkelen. Ongelijk
vloerse aansluitingen in het tracé door Veghel nemen
veel ruimte in beslag, waardoor een groot gedeelte van
het bedrijventerrein en ook van de woonwijken aan de
oostzijde van het kanaal verworven zou moeten wor
den. De kosten die daarmee zijn gemoeid wegen bij
lange na niet op tegen de voordelen.
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4383758

Indieners plaatsen diverse vraagtekens bij de be
oordeling van de effecten van de alternatieven in
het MER-rapport.In de studie naar mogelijke alter

Het voorkeursalternatief omvat niet de aansluiting
tussen de A50 en de NCB-laan. Verwezen wordt naar
het Thema Nut en noodzaak. In het MER zijn verschil

natieven is niet meegenomen de mogelijkheid om
een aansluiting te realiseren tussen de A 50 en de
NCB-laan.

lende alternatieven en varianten afgewogen. De alter
natieven voor aanpassing van de N279 zijn in samen
spraak met de betrokken lokale gemeenschappen tot
stand gekomen. In bijlage 7 bij de toelichting (Deel B
MER N279 Veghel - Asten, Rapport Alternatieven en
Varianten) is aangegeven welke alternatieven en vari
anten de revue zijn gepasseerd.

4383758

Door verbeterde doorstroming is er volgens de MER
sprake van (geringe) aantrekkende werking. Waarop
is deze aanname gebaseerd?

Dit volgt uit de prognoses uit het verkeersmodel en is
zichtbaar in de verschillen tussen de autonome situatie
2030 en de plansituatie 2030.

4383758

Na opwaardering van de N279 zijn er met betrek
king tot de verkeersafwikkeling geen knelpunten

Door middel van kruispuntberekeningen en dynami
sche verkeerssimulaties is de toekomstige verkeersaf

meer, maar indieners wijzen erop dat er bij Veghel
nog wel knelpunten zijn.

wikkeling van het verkeer op en rondom de N279 door
Veghel berekend en gesimuleerd. Uit de studies en de
berekeningen volgt dat er geen knelpunten in de ver
keersafwikkeling ontstaan in het planjaar 2030.

Doorstroming en betrouwbaarheid van de reistijd

Opgemerkt moet worden dat de berekende aantallen

wordt gewaarborgd in de nieuwe situatie, maar dat
geldt niet voor de situatie stoplichten bij Veghel.
Het aantal slachtofferongevallen neemt bij alle
alternatieven af met 5Vo.

alleen gebruikt kunnen worden voor onderlinge verge
lijking van de alternatieven. Het gaat niet om een exac
te voorspelling van het aantal slachtoffers omdat ande
re invloeden (zoals educatie en voertuigverbetering)
buiten beschouwing zijn gelaten.

4383758

Geluidsschermen in Veghel zullen ongeveer even
hoog zijn als het talud van de Taylorbrug (2 wijken
in Veghel zullen dan tegen een metershoog scherm
aankijken) De N279 zal in de beleving meer één
geheel worden door de ongelijkvloerse kruisingen
met N279 op maaiveld, (behalve dus in Veghel)

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase en
het thema Planschade.

4383758

Geluid: het totaal aantal ernstig gehinderden neemt
bij alle 4 alternatieven iets af. Maar indieners wijzen
erop dat de verkeersstromen toenemen. Hoe kan
dan het aantal gehinderden afnemen als bij de
Rembrandtlaan geen geluidscherm wordt geplaatst?

Als gevolg van de diverse maatregelen is over het gehe
le traject het aantal woningen waarop het geluid af
neemt groter dan het aantal woningen waarop de
geluidbelasting toeneemt. Ter hoogte van de Begoniastraat wordt een scherm geplaatst. Hier zullen een

4383758

aantal woningen aan de Rembrandtlaan van profiteren.
4383758

Bij het Aantal ernstig geluidsgehinderden ^5dB is
de toename voor kern Veghel niet meegenomen.

In de bepaling van het aantal gehinderden zijn alle
woningen waar enig effect is te verwachten meege
nomen.

4383758

Luchtkwaliteit: diverse woningen ondervinden een
afname van concentratie N02. Hhoe kan dat als de
verkeersstromen toenemen en het kruispunt in

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Een en ander is uiteen-
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Veghel gelijkvloers blijft?.

gezet in bijlage 16 van de toelichting.
oriëntatiewaarde:

Ten aanzien van het groepsrisico externe veiligheid

transport gevaarlijke stoffen neemt af bij omleidin
gen. Echter, er komt geen omleiding bij Veghel.
Daardoor ontstaat toename van verkeerstromen en
dus toename gevaarlijke transporten door woon
wijk.

Verandering groepsrisico

tov

leidt de wegaanpassing niet niet tot een relevante
verandering ten opzichte van de huidige situatie.

4383758

Gezondheid: aantal woningen met zeer matige
kwaliteit ofslechter is onderzocht. Voor alle alterna
tieven geldt dat het aantal adressen in een bepaalde
GES klasse gelijk blijft, (aantal adressen? luchtkwali
teit, geluid etc blijft niet boven deze adressen han
gen).

De aanname is juist.

4383758

Gedwongen vertrek: er lijkt zich een inconsequentie
voor te doen bij vergelijking van de genoemde ge
tallen bij de diverse alternatieven.

Er is geen sprake van inconsequentie. De verschillen
zijn verklaarbaar vanuit het gegeven dat ook woningen
verdwijnen langs andere delen van het tracé.

4383758

Sociale veiligheid voor voetgangers en fietsers is bij
alle alternatieven met 0 beoordeeld. Echter, door
toename verkeer en geen aanpassingen bij Veghel
neemt de veiligheid juist af voor de woonwijken in
Veghel.

De zienswijze wordt niet gedeeld. Voetgangers en
fietsers kruisen in Veghel niet gelijkvloers met autover
keer.

4383758

Recreatie Z aantasting routes, voorzieningen en
gebieden: positief bij alle alternatieven is de ver
vanging van gelijkvloerse door ongelijkvloerse aan
sluitingen. Echter, dit isonjuist, in het geval van
Veghel.

De zienswijze wordt niet gedeel. Er is geen sprake van
het vervallen van routes.

4383758

Varianten in tracéalternatief 1B- omleiding Veghel.
Detunnel is negatiever beoordeeld dan de brug
omdat de N279 in dit geval tussen Doomhoek en
Zijtaart ligt en daarmee een historisch stedenbouw
kundig waardevolle zone doorsnijdt. indieners vra
gen zich af om welke stedenbouwkundig waardevol-

De MER wijst uit dat de omleiding Veghel een negatief
effect op cultuurhistorie heeft. Daarbinnen is de tunnel
negatiever beoordeeld omdat de N279 ter plaatse
tussen Doornhoek en Zijtaart ligt en op dit plaats een
historisch stedenbouwkundig waardevolle zone door
snijdt.

le zone het en waarom dit aspect zo zwaar mee
weegt; vooral afgezet tegen de problemen mbt de
Rembrandtlaan.

4383758

Het Voorkeursaltematief 3 zonder omleiding bij
Veghel, is het slechtste scenario dat bedacht is. Het

Door middel van kruispuntberekeningen is de toekom
stige verkeersafwikkeling van het verkeer op en rond

lost niets van de problemen op en is verre van toekomstbestendig.

om de N279 door Veghel berekend. Uit de berekenin
gen volgt dat er geen knelpunten in de verkeersafwik
keling ontstaan in het planjaar 2030. Dus ook niet bij
de gelijkvloerse kruising met de Rembrandtlaan.
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In het rapport B. 1 verkeer (bijlage 9) wordt 2010 als
basisjaar gebruikt. De gepresenteerde intensiteiten
zijn afkomstig uit het projectspecifieke SRE 3.0 ver
keersmodel. Om inzicht te krijgen in de betrouw

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

baarheid van de verkeersprognose is het van belang
dat de meest recente (en bekende) invoergegevens
bij de berekening worden gebruikt.
Het is ook niet duidelijk in hoeverre verschillende
ontwikkelingen zijn meegenomen (voorbeelden
worden genoemd in de zienswijze).
4383759

. De doelen die de provincie stelt voor de aanpas
sing N279 Veghel-Asten, het verbeteren van de
door-stroming, het verhogen van de verkeersveilig
heid en het verbeteren van de leefbaarheid, worden
bij Veghel niet gehaald omdat de kruising in Veghel

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.
Verder wordt opgemerkt dat ook een ongelijkvloerse
variant bij de Rembrandtlaan is onderzocht in het MER.
Gebleken is dat er betrekkelijk weinig onderscheid in
effecten is tussen de beide varianten. Een gelijkvloerse

gelijkvloers blijft vanwege ruimtegebrek. Via een
ovatonde kunnen de doelen wel worden gehaald.

aansluiting kan het verkeer in voldoende mate afwikke
len. Ongelijkvloerse aansluitingen in het tracé door
Veghel nemen veel ruimte in beslag, waardoor een
groot gedeelte van het bedrijventerrein en ook van de
woonwijken aan de oostzijde van het kanaal verworven
zou moeten worden. De kosten die daarmee zijn ge
moeid wegen bij lange na niet op tegen de voordelen.

4383759

Indiener stelt vast dat het PIP ten onrechte nalaat
aan te geven hoe men 'smart logistics' werkelijk wil
gaan inzetten om knelpunten op te lossen.

In de toelichting van het PIP wordt in paragraaf 1.2.3
ingegaan op Smart Logistics. Samen met de logistieke
sector uit met name Veghel en Helmond wordt een
datasysteem ontwikkeld dat toekomstige logistieke
stromen op zowel de N279 als de omliggende steden
en dorpen 'real-time' in beeld brengt. Hiermee zijn
diverse optimalisaties van het gebruik van de N279
mogelijk te maken, zoals prioritering van het vracht
verkeer of van hulpdiensten in geval van calamiteiten.
Om dit proces te versnellen wordt ingezet om, al voor
uitlopend op de ombouw van de N279, intelligente
verkeerslichten (iVRI's) te plaatsen. Hiermee kunnen
verkeersstromen beter geoptimaliseerd (verbetering
doorstroming, prioritering, doelgroepen) worden.

4383759

Het 'voorkeursalternatief' is geen toekomstbestendige oplossing, nu zij slechts 10 jaar houdbaar is.
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De ingreep op het terrein van indiener leidt ertoe
dat een groot stuk van het parkeerterrein wordt
weggenomen.
Door het wegnemen van de uitrit ontstaat een pro

In het vastgestelde PIP is, voor zover gronden in het
ontwerp-PIP bestemd waren voor 'Groen', een gelijk
waardige bestemming als de geldende bestemming
opgenomen (de bestemming Bedrijventerrein). Hier

bleem voor indiener. De aanleg van de weg zal er
toe leiden dat het perceel in tweeën wordt gesplitst.
Dit betekent dat er geen grote bedrijfskavel kan
worden uitgegeven. Het leidt tot een aanzienlijke
afwaardering van de grond per m2.Vanuit de pro
vincie is er geen inventarisatie gemaakt van de im

binnen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om
landschappelijke inpassing te realiseren. De provincie
mag deze wijzigingsbevoegdheid alleen toepassen als
zij de gronden heeft aangekocht.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema

pact die het afnemen van parkeerterrein van het
bedrijf heeft voor het bedrijfsproces. Wat weegt
voor het algemeen belang zo zwaar dat het bedrijf
essentiële parkeergrond moet inleveren voor een
groenstrook? Wanneer ter plaatse bomen worden
aangeplant, leidt dit tot verkeersonveiligheid.

Ruimtelijke kwaliteit, het thema uitvoeringsfase en het
thema planschade.

Indiener dringt aan op publieksinformatieavonden.

In het kader van de tervisielegging van het ontwerp PIP
is een viertal informatieavonden gehouden waarbij de
provincie voorlichting heeft gegeven over het plan en
antwoorden van de belangstellenden heeft beant
woord.

4383760

Indiener pleit voor extra aanscherpen met meer dan
bovenwettelijke geluidswerende maatregelen en
fijnstof werende maatregelen, zoals geluidswal van
Berkendonk en de geluidswerende maatregelen
Rijpelberg /Brouwhuis, vernieuwen van geluidswerend asfalt, maar ook extra isolatie.

Het PIP maakt het mogelijk om innovatieve geluidsmaatregelen te treffen nabij Rijpelberg. Gemeente
Helmond neemt hiertoe het initiatief. Daarnaast wordt
stil asfalt aangebracht.
Verder zullen wensen en eisen worden opgesteld ten
aanzien van duurzaamheidsmaatregelen

Indiener geeft aan dat de overblijfselen van de oude
N279 en verbindingen dienen te blijven bestaan en
zo natuurlijk mogelijk moeten worden geïntegreerd.
Sluipverkeer via de Rijpelbaan moet door middel
van een hoogteplafond worden gereduceerd. Er
moet ook beter worden gekeken naar de aanrijrou-

De aansluitingen en het onderliggend wegennet is
onder de aandacht bij de gemeente Helmond.
De Rijpelbaan is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg voor Helmond en heeft betekenis op stedelijk
niveau. Uit het verkeersmodel blijkt niet dat de Rijpel
baan als sluiproute voor de N279 zal worden gebruikt.

tes van hulpdiensten en bestemmingsverkeer in het
nu ontsloten gebied. Alle half verdiepte kruisingen
moeten zodanig worden doorgetrokken dat onder
andere schooljeugd en fietsers niet door een tunnel
hoeven. De gemeente moet aandacht geven aan de
aansluitende fietsverbindingen in de wijk.

Het verschil tussen de autonome situatie en de plansituatie in 2030 is nihil. Het doorgaande verkeer over de
N279 blijft op de omleiding. Het verkeer over de Rij
pelbaan betreft dan bestemmingsverkeer wat in Hel
mond moet zijn of herkomstverkeer wat uit Helmond
komt.
Aanrijdroutes van hulpdiensten en bestemmingsver
keer in het gebied van Muizenhol en Kanthoeve blijven
hetzelfde. De bestaande route van de Wolfsputterbaan
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nummer
blijft op dezelfde manier als in de huidige situatie ge
handhaafd en bereikbaar. Doordat het doorgaande
verkeer niet meer door Helmond gaat maar de omlei
ding neemt, zal de Wolfsputterbaan beter het verkeer
kunnen afwikkelen.
De bestaande fietsverbindingen onder of over de
Wolfsputterbaan en N279 blijven gehandhaafd. Het PIP
bevat een ruimtereservering voor een fietsverbinding
Rochadeweg - Vlierdense Boschdijk. Over de omleiding
komen op een tweetal locaties (Scheepstal en Heikantse Beemd) een ongelijkvloerse overgang voor fietsers.
De aansluitende fietsverbindingen in de wijk, alsmede
de benoemde verkeersonveilige oversteken over de
Weg door de Rijpel, zijn aandachtspunten voor de
gemeente Helmond en vallen derhalve buiten de scope
van dit project.
Verwezen wordt verder naar het thema Geluid.
4383760

Indiener verwacht een gunstig effect van de boven
wettelijke geluidswerende maatregelen voor het
weren van fijnstof.

Geluidmaatregelen hebben in het algemeen geen rela
tie met het tegengaan van fijnstof.

4383760

Indiener geeft aan voorstander te zijn van het ge
bruik van energieneutrale maatregelen. Smartverlichting, zonnepanelenwand en natuurlijke maatre
gelen moeten hier onderdeel van zijn.

Het PIP maakt de inzet van duurzame voorzieningen
mogelijk in de zin van civieltechnische voorzieningen.
De toepassing van dergelijke voorzieningen behoort
tot de uitvoering van het PIP.

4383760

Indiener stelt dat voor een goede drainage, water
afvoer etc. zorg moet worden gedragen, gelet op de
klimaatverandering.

Het PIP laat civieltechnische voorzieningen toe. De
toepassing van dergelijke voorzieningen behoort tot
de uitvoering van het PIP.

4383760

Indiener stelt dat er aansluiting moet blijven voor de
ANWB fietsroutes. In plaats van ruimtereservering

Het PIP leidt niet tot opheffing of belemmering van de
huidige fietsroutes. Overigens is de fietsroute Ge

fietsroute Gemert/Bakel moet deze gelijk worden
meegenomen en aangelegd worden in het plan.

mert/Bakel geen onderdeel van dit plan.
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In het ontwerp-PIP is een tracering vervat welke het
eigendom van indiener op zodanige wijze doorsnijdt
dat elke vorm van agrarische exploitatie onmogelijk

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen

wordt gemaakt. Gecumuleerd met eerdere ruimte
lijke besluiten van uw college creëert het ontwerpPIP een zodanig nopende situatie dat in redelijke
wijze niet te veronderstellen is dat het bedrijf nog
enige toekomst kent.

die het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar

De cumulatie van plannen, regelgeving en grondverwervingsprocessen hebben cliënt sinds 2006
gehinderd in emotionele en psychische zin.

het thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.
Ook wordt verwezen naar het thema Woon- en leef
klimaat.

De keuze voor het bestaande tracé (hoofdalternatief 1, subalternatief 4a) is een keuze die niet alleen
optimaal voldoet aan de gestelde doelen, maar ook
vanuit milieutechnisch en kostentechnisch perspec
tief bezien de meest gerede keuze betreft. Doordat

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

nummer
4384790

4384790

er dus een betere oplossing voor het bestaande
tracé voorhanden is, is er geen noodzaak om te
kiezen voor een nieuwe weg. Het bestaande tracé
volgen voldoet aan de doelstellingen en is de beste
oplossing. Gepleit wordt voor aanpassing van het
voorkeursalternatief op dit punt.
4384790

4384790

Het is onduidelijk wat de effecten van het vracht
verkeer op de veestapel zullen zijn, doch is het in
diener overduidelijk dat sprake is van een verhoging
van stress voor de dieren als gevolg van trillingshinder. Indiener heeft een machtigingsformulier inge

De te verwachten effecten van trillingen op mensen is
onderzocht in het kader van het MER. Er is geen aan
toonbare relatie tussen trillingshinder en stress bij
(landbouw) dieren. Er worden mitigerende maatrege
len ingezet om trillingshinder (voor de mens) tegen te

diend (4384789).

gaan.

Er is in het plan een voorwaardelijke verplichting
opgenomen in verband met geluidsbelasting. In de
onderbouwing wordt geschreven dat er verder
wordt gegaan dan dat wettelijk is vereist. De voor

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

waardelijke verplichting die is opgenomen in het
plan eist dat laatste niet. Daarmee is de planregel
dus niet in overeenstemming met de toelichting en
onderbouwing van het plan. Het ontwerp-PIP omvat
geen aanvullende maatregelen en is daardoor in
strijd met Wet geluidhinder.
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De omleiding Dierdonk scoort zeer slecht op het
onderdeel landbouw in het MER. Ten opzichte van
het bestaande tracé vindt er een aanzienlijke ver

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.Verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. In het MER is met behulp van ArcGIS bepaald

slechtering plaats van de landbouwstructuur en
agrarische bedrijvigheid in het gebied. Alleen al op
grond van dit argument dient het voorkeursalterna
tief te worden verlaten en dient het ontwerp-PIP te
worden aangepast naar hoofdalternatief 1. De con
clusies van het MER zijn gebagatelliseerd. Het aantal

hoeveel agrarische bouwblokken (dat is een kavel
waarop bebouwing staat of mag staan) en gebouwen
per alternatief en variant worden geraakt of doorsne
den. Die methode levert een representatief beeld op
van het aantal agrarische bedrijven dat geamoveerd
moet worden

nummer
4384790

te amoveren bedrijven wordt bepaald door de agra
rische bedrijfslocaties (bouwvlakken) binnen de
plangrenzen op te tellen. Er wordt geen rekening
gehouden met niet-exploitabele bedrijven in de
directe omgeving van het tracé.
4384790

Het woon- en leefklimaat van indieners zal verslech
teren door de komst van de weg.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4384790

De noodzakelijke compensatie, kwaliteitsverbete

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie

ring en landschappelijke inpassing komt ter plaatse
van het eigendom van cliënt buiten het plangebied
te liggen.

en het thema Ruimtelijke kwaliteit.

Indiener wijst erop dat het initiatief aan de gelden
de Keur, beleids- en algemene regels van het water

PIP en Keur zijn gescheiden normatieve kaders. De
Keur wordt gerespecteerd in het kader van de uitvoe

schap moet voldoen en een gedetailleerde uitwer
king van de waterhuishoudkundige kwaliteit nood
zakelijk is voor de watervergunningen. Het ruimte
lijk plan dient hiermee rekening te houden. Indiener
wordt graag bij verdere uitwerking en detaillering
betrokken.

ring. De vergunning- en ontheffingsregels zullen te
zijner tijd in acht worden genomen.
Inmiddels is een nadere studie in uitvoering op het
waterhuishoudkundig plan op basis waarvan in meer
detail kan worden beoordeeld of de waterberging
voldoende is geborgd.

Voor de effecten van de weg op het beekdal van de
Aa (Keldonk) en de compensatieopgave van waterbergingsgebied Bakelse Beemden verwijst indiener
naar het eerder afgegeven advies van 14 mei 2018.
Indiener is van mening dat nadere uitwerking van

Inmiddels is een nadere studie in uitvoering op het
waterhuishoudkundig plan op basis waarvan in meer
detail kan worden beoordeeld of de waterberging
voldoende is geborgd. Binnen de enkelbestemmingen
in het PIP is waterberging mogelijk gemaakt.

4383865

4383865

deze compensatieopgaven noodzakelijk is om met
het PIP de mogelijkheid van compensatie binnen
het bestaande watersysteem voldoende te borgen.
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Indiener verzoekt om de dubbelbestemming Water
staat - Waterbergingsgebied op te nemen in de
planregels en op de verbeelding van het PIP, be
doeld om het waterbergend vermogen van het

De toelichting bij het PIP bevat een verantwoording
over de wijze waarop het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd. In de
planvorming en de uitvoering moet uitgegaan worden

gebied te borgen.

van een of meerdere locaties om extra water te ber
gen. Met het waterschap heeft afstemming plaatsge
vonden hoe dit op hoofdlijnen te compenseren. Maat
regelen zijn te voorzien en uitvoerbaar binnen de juri
dische kaders van het PIP.
Een dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergings
gebied' is niet noodzakelijk. Binnen alle enkelbestemmingen in het PIP is waterberging mogelijk gemaakt.

4383865

4383865

In paragraaf 5.6 van de toelichting staat dat de
kruising met de Bakelse Aa een negatieve invloed
heeft op het functioneren van de bestaande vistrap

Deze paragraaf dient inderdaad te worden aangepast.
Vistrappen worden ontzien en verlegging van de Bakel
se Aa is niet aan de orde. De brug in de omleiding N279

en op het beeksysteem van de Bakelse Aa. Ook
wordt gesproken van de verlegging van de Aa. In
diener verzoekt dit aan te passen.

over de Bakelse Aa ligt op een dermate grote afstand
van de eerste vistrap dat het functioneren van de vis
trap en het onderhoud aan de vistrap niet nadelig
wordt beïnvloed.

Indiener verzoekt om de plangrens nabij de Mor

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

genstraat in Keldonk te toetsen op voldoende ruim
te voor het profiel van de te verleggen Goorloop
met bijbehorende beschermingszones en rekening
houdend met het nieuwe wegontwerp van de N279
en de gewenste ruimtelijke kwaliteit en toekomst
waarde als omschreven in het PIP.
4383873

Indiener vraagt om overleg om overlast zoveel mo
gelijk te beperken en te zorgen dat men op de
hoogte is wanneer de uitvoering plaats zal vinden.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4383873

Indiener acht het belangrijk dat ten aanzien van het
te bouwen viaduct aandacht is voor de snelheid en
het daarmee gepaard gaande geluid.

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

4383873

Indiener ziet graag dat het talud voorzien wordt van
een mooi groenontwerp zodat dit in de landschap
pelijke setting past.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4383873

Indiener maakt zich zorgen om de waardeverminde
ring van het pand aan Sweenslag 6 te Erp door de

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

voorgenomen plannen.
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4383881

Indiener maakt zich grote zorgen om fijnstof vervui
ling die verdubbelt bij verdubbeling van twee naar
vier rijbanen. Indiener vraagt of dit wettelijk is toe

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wet-telijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Een en ander is uiteen

gestaan, onderzocht en aantoonbaar is?

gezet in bijla-ge 16 van de toelichting.

Indiener vraagt of de trillingen zijn onderzocht. Na
verdubbelen van rijbaan zullen de trillingen toene

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4383881

men met nog meer schade tot gevolg.
4383881

Het geluid van vrachtverkeer neemt toe. Indiener
vraagt wat maximaal is toegestaan.

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

4383881

Indiener stelt dat zijn huis door het plan aanzienlijk
minder waard wordt. Indiener vraagt hoe bewoners
financieel tegemoet worden gekomen bij waarde

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

vermindering na verbreding van de N279.
4383881

Indiener stelt dat het uitzicht door het plan hele
maal weg is en er straks tegen een geluidswal wordt

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase en
het thema Planschade.

aangekeken. Indiener vraagt hoe dit ingevuld gaat
worden.
4383881

Indiener stelt dat de groenvoorziening als hondenuitlaatveld wordt gebruikt en vraagt waar de hon
den heen moeten. Ook vraagt indiener waar de

De aspecten waar indiener aandacht voor vraagt, val
len buiten het kader van het PIP. Verwezen wordt naar
het thema Uitvoeringsfase.

gekapte groenvoorziening en bomen herplant wor
den.
4383881

Indiener stelt dat de vleermuizen die nu in de hoge
bomen verblijven en beschermd zijn, worden ver
jaagd. Indiener vraagt hoe dit wordt opgelost.

Uit het MER is gebleken dat voor deelgebied Veghel
mitigerende maatregelen voor vleermuizen getroffen
dienen te worden. Deze maatregelen zijn:
-

Gebruik van vleermuisvriendelijke (amberkleurige)
verlichting bij aansluiting A50.
Aanleg van één of meerdere hopovers over de
N279 ten noorden van de bossen bij Koevering.
In het kader van de Uitvoeringsfase komt de Wnbvergunningverlening aan de orde. In dat kader zul
len de genoemde maatregelen worden geborgd.

4383886

Indiener maakt zich grote zorgen om fijnstof vervui
ling die verdubbeld bij verdubbeling van rijbaan van
twee naar vier rijbanen. Indiener vraagt of dit wet
telijk is toegestaan, onderzocht een aantoonbaar is?

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wet-telijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Een en ander is uiteen
gezet in bijla-ge 16 van de toelichting.Verwezen wordt
naar het thema Woon- en leefklimaat.

4383886

Indiener vraagt of de trillingen zijn onderzocht. Na
verdubbelen van rijbaan zullen de trillingen toene
men met nog meer schade tot gevolg.
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Indiener stelt dat zijn huis door het plan aanzienlijk
minder waard wordt. Indiener vraagt hoe bewoners
financieel tegemoet worden gekomen bij waarde
vermindering na verbreding van de N279.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

Indiener stelt dat het uitzicht door het plan hele
maal weg is en er straks tegen een geluidswal wordt
aangekeken. Indiener vraagt hoe dit ingevuld gaat

Verwezen wordt naar het thema Planschade en naar
het thema Uitvoeringsfase.

worden.
4383886

Indiener stelt dat de groenvoorziening als hondenuitlaatveld wordt gebruikt en vraagt waar de hon
den heen moeten. Ook vraagt indiener waar de
gekapte groenvoorziening en bomen herplant wor

De aspecten waar indiener aandacht voor vraagt, val
len buiten het kader van het PIP. Verwezen wordt naar
het thema Uitvoeringsfase.

den.
4383886

Indiener stelt dat de vleermuizen die nu in de hoge
bomen verblijven en beschermd zijn, worden ver
jaagd. Indiener vraagt hoe dit wordt opgelost.

Uit het MER is gebleken dat voor deelgebied Veghel
mitigerende maatregelen voor vleermuizen getroffen
dienen te worden. Deze maatregelen zijn:
- Gebruik van vleermuisvriendelijke (amberkleurige)
-

4383890

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

verlichting bij aansluiting A50.
Aanleg van één of meerdere hopovers over de
N279 ten noorden van de bossen bij Koevering.
In het kader van de Uitvoeringsfase komt de Wnbvergunningverlening aan de orde. In dat kader zul
len de genoemde maatregelen worden geborgd.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4383914

Zienswijze betreft ontwerp besluit Wgh ontheffing
artikel 83.

De zienswijze met betrekking tot het Besluit hogere
waarden hebben geen betrekking op het ontwerp
Provinciaal PIP, maar betreft een zienswijze op het
besluit hogere waarden. Deze zienswijze is in het kader
van het besluit hogere waarden beantwoord. Verwe
zen wordt naar de beantwoording van de zienswijze in
het kader van het besluit Hogere waarden.
Voor zover relevant voor het PIP, wordt de beantwoor
ding daarvan als ingelast beschouwd.
Voor het overige wordt ten aanzien van geluid verwe
zen naar het thema Geluid en voor verkeersintensiteit
naar het thema 2 x 2 rijstroken.
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Vanaf 2008 is het onmogelijk gebleken dit pand ter
verkoop aan te bieden door de plannen rond de
Ruit en later de Omleiding. De pensioenvoorziening
van indiener staat op het spel. Dit moet leiden

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

tot uitkoop dan wel volledige compensatie voor te
lijden financiële schade.
4383915

De gebruikte verkeersintensiteiten kloppen niet. In
de eerste 7 jaar van het referentie tijdvak 2010 2030 is de toename van de verkeersintensiteit al
voor tweederde gerealiseerd. Eén van de conse
quenties hiervan zal zeker zijn dat het besluit om
van 2 rijstroken over te gaan naar 2 x 2 veel eerder

Voor de verkeerstellingen wordt verwezen naar het
thema 2 x 2 rijstroken.

genomen zal moeten worden. Omdat bijlage 9 (van
het MER), Verkeer, voorspellingen bevat die onjuist
zijn, wordt het gebruik bestreden van deze bijlage
als basis voor andere bijlagen zoals MER rapport B
7, geluid, bijlage 15.
4383915

4383915

4383915

Ten aanzien van geluidhinder klopt de aanname niet
dat de achtergevel geluidluw is, gezien een akoes
tisch onderzoek uit 2006 in opdracht van de RvS (bij
zienswijze gevoegd), waaruit blijkt dat in 2006 de
gevelbelasting op de achtergevel 51/52 dB be
draagt. Indieners vinden dat de situatie ter plaatse

De berekening waarnaar wordt verwezen, betreft een
berekening uit 2006. Deze berekening is echter uitge
voerd aan de hand van een andere rekensystematiek
en met andere omstandigheden (geen geluidreducerend asfalt). Daarbij komt dat de verkeersintensiteit op
de Wolfsputterbaan zal halveren waardoor een directe

niet voldoende is bestudeerd. Gewezen wordt op de
gezondheidseffecten van geluidhinder.

vergelijking met de berekening uit 2006 niet juist is.
Het akoestisch onderzoek ten behoeve van het PIP is
uitgevoerd conform de geldende wettelijke voorschrif
ten.

De resultaten van het onderzoek naar luchtkwaliteit

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de gehan

en gezondheid zijn onjuist, aangezien gebruik is
gemaakt van onjuiste verkeerscijfers.

teerde verkeerscijfers in het verkeersmodel SRE 3.0.
onjuist zijn. Dit betekent dat de daarop gebaseerde
uitkomsten voor de gezondheidseffecten eveneens
juist zijn.. Verwezen wordt naar het thema Woon- en
leefklimaat en het thema 2 x 2 rijstroken.

Wat betreft trillingshinder is overleg geweest met
de provincie. Hier is besproken dat het slaan van
een dubbele damwand met isolerend materiaal
daartussen nodig is. In de rapporten is hiervoor
geen oplossing opgenomen, noch nader onderzoek
toegevoegd.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
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Bij de effectbeschrijving onder 10.4.3.2. wordt ge
keken, hoeveel woningen er binnen de hinderzone
van 50 meter liggen. Bij alternatief 4B zijn bepaalde

Het is niet duidelijk waar indieners verwijzing naar
'10.4.3.2' op doelt. Vermoed wordt dat het gaat om
paragraaf 10.3.4.2 uit het MER rapport aangaande

woningen over het hoofd gezien. Dit betekent, dat
de afweging tussen de alternatieven niet correct is
gebeurd.

trillingen. Verwezen wordt naar het thema Woon- en
leefklimaat. De bedoelde woningen zijn niet over het
hoofd gezien.

4383915

Er is hier geen sprake van verbetering van de leef
baarheid. Het leidt tot een niet handhaafbare situa
tie van de woningen

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
het thema Woon- en leefklimaat

4383915

Een geluidscherm van 300 meter lang en 2,5 meter

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase en

hoog komt niet ten goede aan de ruimtelijke kwali
teit. Een oplossing daarvoor is het verleggen van de
zuidelijke plangrens naar het zuiden met 40 meter.

het thema Omleiding Helmond, evenals het thema
Ruimtelijke kwaliteit. Verlegging van de plangrens is
geen optie. De genoemde variant ligt binnen het zoekgebied van het MER. In het MER zijn verschillende
alternatieven en varianten afgewogen. De alternatie
ven voor aanpassing van de N279 zijn in samenspraak

nummer
4383915

met de betrokken lokale gemeenschappen tot stand
gekomen. Om in de besluitvorming over de voorgeno
men activiteit zoveel als mogelijk rekening te kunnen
houden met enerzijds lokale wensen en behoeften en
anderzijds alle mogelijke milieueffecten, zijn als oplos
sing voor diverse weggedeelten alternatieven en vari
anten uitgewerkt. In bijlage 7 bij de toelichting (Deel B
MER N279 Veghel - Asten, Rapport Alternatieven en
Varianten) is aangegeven welke alternatieven en vari
anten de revue zijn gepasseerd en om welke redenen
bepaalde alternatieven zijn afgevallen. Op 26 juni 2017
heeft de Stuurgroep N279 Veghel-Asten op basis van
de onderzoeksgegevens uit de concept MER en aanvul
lende onderzoeken zich in meerderheid uitgesproken
voor een combinatie van de alternatieven 1 en 3: een
'toekomstbestendig tracé', bestaande uit 2x1 rijstro
ken, met bestaand tracé Veghel en Omleiding Hel
mond. GS namen de keuze van de Stuurgroep over in
hun besluit van 11 juli 2017. In het MER is de verant
woording van het voorkeursalternatief opgenomen,
inclusief de beoordeling van de effecten.
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Het motto 'samen op basis van gelijkwaardigheid'
klopt niet, er is geen gelijkwaardigheid tussen pro
vincie en burgers.

Project- en klankbordgroepleden hebben op basis van
gelijkwaardigheid aan tafel gezeten en vanuit hun per
spectief alternatieven ingebracht. De argumenten
waarom individuele projectgroep- en klankbordgroepleden een alternatief hebben ingebracht of juist onac
ceptabel achten, zijn genoteerd en zijn toegevoegd aan
de informatie die gebruikt is in het verdere afwegings
proces van alternatieven. Uiteindelijk is het wel het
bevoegd gezag (i.c. de provincie) dat alle belangen
moet afwegen en een besluit moet nemen over het PIP
en het onderliggenhet MER.

4383915

De woningen worden volkomen afgescheiden van
het bestaande buurtschap.

De wijziging in de toegankelijkheid de woningen is niet
ongebruikelijk bij tracéaanpassingen. Verwezen wordt
naar het Thema Omleiding Helmond en het thema
Ruimtelijke kwaliteit.

4383915

Identieke zienswijze -1 is opgenomen in de zienswijzew.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

De opwaardering van de reeds bestaande weg ver

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

dient verreweg de voorkeur boven de nu gekozen
variant.

In het MER zijn verschillende alternatieven en varian
ten afgewogen. Op basis van het MER is niet gekozen
voor de opwaardering van de bestaande weg. Op 26
juni 2017 heeft de Stuurgroep N279 Veghel-Asten op
basis van de onderzoeksgegevens uit de concept MER
en aanvullende onderzoeken zich in meerderheid uit

4383915

gesproken voor een combinatie van de alternatieven 1
en 3: een 'toekomstbestendig tracé', bestaande uit 2x1
rijstroken, met bestaand tracé Veghel en Omleiding
Helmond. GS namen de keuze van de Stuurgroep over
in hun besluit van 11 juli 2017. In het MER is de ver
antwoording van het voorkeursalternatief opgenomen,
inclusief de beoordeling van de effecten.
4383924

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.
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Indiener vreest dat minder passanten het restaurant
zullen bezoeken door de aanleg van de nieuwe weg.
De kans dat passanten de afslag om het restaurant

Het betreffende pand blijft bereikbaar vanaf de Veerstraat en er kunnen beleidsmaatregelen worden ge
nomen om geluidoverlast te mitigeren. Inmiddels is

te kunnen bereiken, missen, is reëel gezien de korte
afstand tussen het voorsorteervak en de plaats van
waar uit het restaurant zichtbaar is. Met het ver
dwijnen van de ventweg, valt parkeergelegenheid
weg. Naar de mening van indiener zal voor de be
zoekers dan onvoldoende parkeergelegenheid in de

echter in overleg met indieners besloten het pand te
betrekken in het plangebied. Het perceel heeft de
bestemming Verkeer - 2 gekregen, met de nadere
aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - landschap
pelijke inpassing'.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Plan-

nabije omgeving van het restaurant overblijven.
Hierdoor komt de levensvatbaarheid van het restau
rant - en bijgevolg de verhuurbaarheid van het bedrijfsperceel met restaurant- ernstig in gevaar. De
beoogde plaatsing van een geluidsscherm op ca. 5
meter afstand van de gevel van het restaurant heeft

schade.

nummer
4383924

eveneens tot gevolg dat passanten het restaurant
niet meer zien en dat indiener veel klandizie zal
mislopen. Ook hierdoor zal de omzet van het res
taurant aanzienlijk dalen.
4383925

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

ze - 2.
4383925

De woonbeleving verandert volgens indiener in
negatieve zin. In de tekeningen van het nieuwe
tracé wordt zijn woning ingepast in het tracé. Daar
naast wordt een geluidsscherm van ruim 4 meter

De PIP-grens maakt het amoveren van twee van de drie
woningen aan de Bosscheweg in Laarbeek noodzake
lijk. Zij zijn namelijk in de toekomstige situatie niet
meer bereikbaar. De woning van indiener blijft wel

opgetrokken waardoor hij in een soort van koker
terecht komt. Indiener begrijpt niet waarom de
plangrens van het PIP om zijn percelen is gelegd.
Zijn woning wordt als het ware aan drie zijden inge
sloten. Indiener is van mening dat de voorgestelde
aanpak enkel en alleen is gericht op het voorsorte

bereikbaar vanaf de Veerstraat.. Verwezen wordt naar
het thema Planschade.

ren op een vierbaans N-weg terwijl nu slechts een
tweebaansweg mogelijk wordt gemaakt. Er is name
lijk geen andere reden om de gronden links en
rechts van het perceel van indiener in het plan op te
nemen.
4383926

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.
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In de plannen voor het tracé is een viaduct opge
nomen als oversteekplaats, in plaats van een gelijk
vloerse oversteekplaats. Het gevolg hiervan zal zijn

De nieuwe N279 laat een afname van het aantal
slachtofferongevallen zien van rond de 5%. De belang
rijkste reden voor de verbetering van de verkeersvei

dat het verkeer op de Oostappensedijk en met na
me voor het huis van indiener vele malen harder zal
rijden dan nu het geval is. Tevens zal het sluipverkeer enorm toenemen: de N279 is namelijk op deze
manier erg gemakkelijk over te steken. Dit zal naast
geluidsoverlast tevens voor gevaarlijke situaties

ligheid is dat het verkeer van veiliger type wegen ge
bruik gaat maken. De belangrijkste verandering hierbij
is de aanpassing van de relatief onveilige N279 met 2x1
rijstrook en gelijkvloerse aansluitingen naar een N279
met ongelijkvloerse aansluitingen. Om die reden is ook
hier gekozen voor een ongelijkvloerse kruising. Voor

zorgen. Indiener verwacht forse overlast door het
nieuwe tracé waarmee geen dan wel onvoldoende
rekening is gehouden in het plan.

het overige wordt verwezen naar het thema Uitvoe
ringsfase.

4383927

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383927

In het voorliggende plan wordt de N279 gepland op
slechts 50 meter afstand van de woning van indie
ner. Tevens wordt de grondkavel doorkruist door
het tracé. Indiener ondervindt hierdoor schade. Zijn
perceel zal volledig incourant worden.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4383928

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383928,
zie ook

Het eetcafé, met name gericht op vrachtwagen
chauffeurs, is goed bereikbaar vanuit diverse rich

Onderdeel van een verkeersveilige N279 is het reduce
ren van rechtstreekse aansluitingen op de N279. In dit

4384572

tingen en vanuit deze locatie is verdere verplaatsing
goed mogelijk. De parkeerplaats is door de grootte
en de goede bereikbaarheid dan ook een uitsteken
de stop voor passerende vrachtwagens. Door het
nieuwe wegtracé wordt de toegang van het bedrijf
ernstig beperkt. Het eetcafé is in de nieuwe situatie

kader komt de aansluiting Sluisweg op de N279 te
vervallen alsook de huidige tweezijdige aansluiting van
het eetcafé op N279. Voor het eetcafé resteert alleen
een rechtstreekse aansluiting op de N279 richting het
noorden. Verkeer vanuit noordelijke richting moet
omrijden via de toekomstige ongelijkvloerse kruising bij

alleen nog rechtstreeks te bereiken voor de chauf
feurs vanuit Beek en Donk. Door de aanleg van het
tracé wordt indieners perceel bestemmingsplantechnisch en feitelijk ingesloten.Indiener vraagt zich
af waarom de plangrens van het PIP om zijn perce
len is gelegd waardoor het eetcafé aan drie zijden

Boerdonk. Inzet vanuit de provincie is vooralsnog een
afhandeling via planschaderegeling. Verwezen wordt
naar het thema Planschade. Tegelijkertijd wordt, sa
men met gemeente Meierijstad, gekeken naar de mo
gelijkheid van verplaatsing naar een andere locatie
binnen gemeente Meierijstad.

wordt ingesloten.

De percelen van indiener zijn niet benodigd voor het
project. Het is uit dien hoofde niet doelmatig ze binnen
het plangebied te betrekken.

nummer
4383926

Indiener vindt dat de provincie voorafgaand aan de
vaststelling van het PIP duidelijkheid moet scheppen
over de inrichting met inbegrip van de geluidwerende voorzieningen.

Het PIP is kaderstellend voor de inrichting van het
plangebied. Het biedt de mogelijkheid voor de plaat
sing van geluidwerenede voorzieningen, zodat op de
locaties waar dat vanwege de toepassing van de Wet
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nummer
geluidhinder noodzakelijk is, geluidwerende voorzie
ningen gerealiseerd kunnen worden. Verwezen wordt
verder naar het thema Uitvoeringsfase.
4383929
(inclusief
bijlage in
document

Door de omleiding bij Helmond worden de huiskavelpercelen van indieners doorsneden en wordt de
bedrijfsvoering ter plaatse feitelijk onmogelijk. De
landbouwgronden van indiener, die van belang zijn

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen
die het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Om die

nummer
4385502)

voor de aanlevering van producten in de winkel, zijn
opgenomen in het plan en voorzien van een groenbestemming, talud met weg en overige groenvoor
zieningen. De plangrenzen maar ook de mogelijke
inrichting van het tracé zorgen ervoor dat indiener
niet meer gebruik kan maken van zijn huiskavel. Op

reden is voor een deel van de gronden die in het ontwerp-PIP bestemd waren voor 'Groen', een gelijk
waardige bestemming als de geldende bestemming
opgenomen (de bestemming Agrarisch met waarden Landschaps- en natuurwaarden). Hierbinnen is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om landschappelij

1 december 2017 heeft de gemeente Helmond een
vergunning verleend voor de realisatie van een
nieuwe verwerkings- en opslagloods alsmede kan
toorruimte. In de opgestelde plannen is ten onrech
te geen rekening gehouden met de vergunde loods.
In de nieuwe situatie is het bedrijf van indiener

ke inpassing te realiseren. De provincie mag deze wijzigingsbevoegdheid alleen toepassen als de gronden in
eigendom zijn verkregen door een terreinbeherende
instantie.
De provincie spant zich ervoor in de gevolgen voor
indiener zo beperkt mogelijk te houden. Op voorhand

nagenoeg geïsoleerd. De locatie is vanaf de N279 en
de Weg naar Bakel niet langer rechtstreeks bereik
baar.

staat niet vast dat dit tot het gewenste resultaat zal
leiden. In dat geval zal indiener schadeloos worden
gesteld op basis van de daarvoor geldende regelingen.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

4383929
(inclusief
bijlage in
document
nummer
4385502)

Indiener is van mening dat ter plaatse van zijn wo
ning geen sprake is van een goed woon- en leefkli
maat. Bovendien worden in de bijlage (documentnummer 4385502) vraagtekens geplaatst bij het
akoestisch onderzoek dat is gebruikt voor het MER.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
Voor wat betreft geluid wordt verwezen naar het the
ma Geluid en het onderdeel geluid in Identieke zienswijze-2.

4383930
(inclusief
bijlage in
document
nummer

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswijze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4385506)
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4383930
(inclusief
bijlage in

Indiener stelt hard te worden getroffen door de
aanleg van het tracé aangezien de huiskavel fors
wordt aangetast. Vanwege de aanleg van de weg

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft voor het bedrijf van indiener. Op
timalisatie in het ontwerp heeft niet tot verbetering

document
nummer
4385506)

kan minimaal 37 meter niet gebruikt worden voor
de teelt. In het maximale geval (ten zuidwesten van
het perceel) is die ruimte ca. 57 meter. Die beper
king heeft forse gevolgen voor de mogelijkheden op
het perceel. Indiener heeft in de afgelopen jaren
fors geïnvesteerd in het afwaterings- en bemes-

van de (grond)situatie van indiener geleid. Ook is (nog)
geen (compensatie)grond gevonden. De provincie
spant zich ervoor in de gevolgen zo beperkt mogelijk te
houden. Om die reden is gedeeltelijk tegemoet geko
men aan de zienswijze en is het plangebied van het PIP
gedeeltelijk verkleind ter plaatse van het perceel van

tingssysteem. Beide systemen zijn ingericht op de
grootte van het bedrijf.

indiener. Voor het overige wordt verwezen naar het
thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.Voor
het overige wordt verwezen naar het thema Planschade.

Indiener plaatst vraagtekens bij het akoestisch on

Voor wat betreft geluid wordt verwezen naar het the

derzoek dat is gebruikt voor het MER.

ma Geluid en het onderdeel geluid in de beantwoor
ding van Identieke zienswijze 2.

4383931

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383931

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383931

Indiener vreest ernstige geluidsoverlast als gevolg
van de aanleg van het tracé. De aanleg van de weg
zorgt voor een sterke vermindering van het woon

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat,
het thema Planschade en het thema Geluid.

4383930

genot. Ook is niet duidelijk op welke wijze de ge
luidsoverlast wordt tegengegaan en hoe er voor
wordt zorggedragen dat de geluidsoverlast tot een
minimum wordt beperkt. Ook blijkt niet uit de voor
genomen plannen hoe wordt geborgd dat de geluidsbeperkende maatregelen worden genomen.
4383932

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383932

Indiener vreest geluidsoverlast, overlast door ver
slechtering van de luchtkwaliteit, aantasting van

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
Verplaatsing van de ophaalbrug is vooralsnog niet in de

privacy en verslechtering van de leefomgeving in
het algemeen.

plannen opgenomen.

Op pagina 70 van het Ruimtelijk Kwaliteitsplan (RKP)
lijkt het erop alsof de brug over het kanaal ver
plaatst zou kunnen worden naar de Goorloop. Dit is
voor indiener niet gewenst, aangezien dit voor on
nodige overlast van geluid zorgt. Indiener verneemt
graag een duidelijk antwoord op de vraag wat de
plannen zijn met de bestaande ophaalbrug.
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Indiener wenst inspraak ten aanzien van het gebruik
van de bomen, omdat een onjuiste keuze kan leiden
tot belemmerd uitzicht, beperking van zonlichttoetreding, bladafval in de tuin en belemmeringen in

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
Het ontwerp van de Morgenstraat is nog niet gemaakt.
Het is niet de bedoeling de Morgenstraat in zijn geheel
te verleggen, maar juist zo min mogelijk aan te tasten.

duurzaam wonen. Tevens pleit indiener ervoor om
de Morgenstraat te verleggen.

Voor het overige wordt verwezen naar het thema uit
voeringsfase.

Indiener heeft geconstateerd dat over de parallel
weg niets is geschreven in de onderzoeken. De
parallelweg zorgt juist voor veel overlast voor indie

Aangezien de aansluiting van de Sluisweg op de N279
komt te vervallen is er, als gevolg hiervan, straks ook
geen verbinding meer tussen de parallelweg en het

ner aangezien de weg gebruikt zal worden door
(zwaar) vrachtverkeer van en naar het eetcafé. Het
eetcafé zal goed bereikbaar moeten blijven, maar
bij de invulling van het tracé dient dan wel rekening
gehouden te worden met de intensiteiten van de
parallelweg.

eetcafé. Het vrachtverkeer van en naar het eetcafé zal
hiermee dan ook ontmoedigd worden om gebruik te
maken van deze parallelweg.

Met de nieuwe inrichting moet indiener zijn be
drijfsmatige activiteiten ter plaatse aanpassen. Hij is
van mening dat hij door het voorliggend plan zijn
bedrijfsmatige activiteiten niet meer op de juiste
manier kan uitvoeren.

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het
PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich
ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
Op voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste
resultaat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

4383933

Indiener wordt hard getroffen door het nieuwe
tracé. Door het plan komt het nieuwe tracé echter
op slechts 35 meter van het winkelpand en woon
huis van indiener te liggen. Het tracé loopt recht

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen
die het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant

over zijn perceel. Met de komst van het tracé ver
valt een flink aantal parkeerplekken en tevens ver
valt de uitweg.

zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.
Overigens merkt de provincie op dat de afstand van
het woonhuis van indiener tot de N279 niet 35 m maar
circa 110 m bedraagt.

4383933

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2

4383934

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383934

Indiener exploiteert een kwekerij voor sierteelt en
coniferen. Door de komst van het nieuwe tracé
verliest indiener een fors deel van zijn bedrijfsgronden.

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten

145

docu
ment-

Samenvatting

Beantwoording

nummer
thema Planschade.

4383935

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4383935

Indieners bedrijfsgronden worden direct geraakt
door het nieuwe tracé van de N279. Hij wordt ern
stig aangetast in zijn huidige bedrijfsvoering.

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het
thema Planschade.

4383935

De ligging van de weg direct nabij de woning van
indieners zal geluidsoverlast teweeg brengen.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en
'Verkeer-2' de voorwaardelijke verplichting opgeno
men dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik
te nemen of te hebben voor het doeleind 'wegen'
indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig ob
ject en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan
de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen.
Daarmee is het tegengaan van geluidshinder vanwege
de weg afdoende gewaarborgd. De hoogte van de
geluidwerende voorzieningen is in het PIP gemaxi
meerd tot 4,5 m. Een lagere hoogte is toegestaan. Op
basis van het akoestisch onderzoek wordt in de uitvoe
ringsfase bepaald welke hoogte ter plaatse van de
woningen van indiener aan de orde is.

4383936
4383936

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

De aanleg van de N279 doorsnijdt de gronden van

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dier-

indiener. Dit zal leiden tot een ontneming van het
gedeelte binnen de plangrenzen. Bovendien is het
resterende bedrijfsperceel ongeschikt om het be
drijf te exploiteren. Indiener stelt zich op het stand
punt dat het tracé niet in deze vorm tot stand had
mogen komen, aangezien de belangen van cliënt

donk wordt verwezen naar het thema Omleiding Hel
mond. De provincie is zich bewust van de gevolgen die
het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener

dusdanig worden beperkt dat hij genoodzaakt is om
zijn bedrijf te stoppen.

schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade.
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Indiener stelt dat op het traject van de N279 Veghel-Asten op veel plaatsen de ontsluiting van perce
len niet is geregeld. Waar (agrarische) gronden van
belanghebbenden gedeeltelijk zijn bestemd als

De ontsluiting van het perceel is nu (en in de toekomst)
geregeld via de Heikantseweg.
Bij het bepalen van de PIP grenzen is een analyse ge
maakt in hoeverre agrarische percelen bereikbaar

"Verkeer -1" om ter plaatse de weg en/of een aan
sluiting mogelijk te maken, zal op plekken de be
staande in- en uitrit van de percelen komen te ver
vallen. Dit heeft tot gevolg dat de percelen van
belanghebbenden na de aanleg van de N279 niet
langer kunnen worden ontsloten.

blijven. Geconcludeerd is dat agrarische percelen (ex
clusief de te verwerven percelen) bereikbaar blijven.
Dat hierbij een in en/of uitrit verplaatst moet worden,
is niet uitgesloten
De uitspraak waarnaar wordt verwezen in de zienswijze
zegt op dit onderdeel: als er ontsluitingswegen van

Natuurcompensatie en voorwaardelijke verplich
ting: Er wordt op gewezen dat de verwijzing in arti
kel 29 naar de bijlagen 1 en 2 te algemeen is. Er zal
meer exact moeten worden omschreven aan welke
maatregelen concreet moet worden voldaan om
afsluiting te voorkomen

percelen vervallen dan moet er voor de vaststelling van
het PIP duidelijkheid zijn over vervangende ontslui
tingswegen, zodat de percelen ontsloten blijven. Dit is
het geval.

Er wordt op gewezen dat de verwijzing in artikel 29
naar de bijlagen 1 en 2 te algemeen is. Er zal meer
exact moeten worden omschreven aan welke maat
regelen concreet moet worden voldaan om afslui

Wat betreft de natuurcompensatie wordt verwezen
naar het thema Natuurcompensatie.

ting te voorkomen
4383937

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswijze - 2.
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Het toekomstige tracé komt zeer dicht bij de wo
ning en bedrijf van cliënt te liggen, waardoor hij
flinke overlast zal ervaren door de komst van de

Verwezen wordt naar het thema Geluid, het thema
Ruimtelijke kwaliteit en het thema Woon- en leefkli
maat. De provincie is zich bewust van de gevolgen die

N279. Het tracé komt namelijk direct voor zijn wo
ning te liggen. Op zijn ruime perceel wordt hij op dit
moment niet beperkt in zijn woongenot. Ook is niet
duidelijk hoe de uiteindelijke uitvoering van de
plannen zal zijn. Zo is niet duidelijk of een geluids
wal zal worden gerealiseerd en zo ja hoe hoog deze

het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar

zal zijn. Uit de plannen blijkt niet wat de uiteindelij
ke gevolgen zijn van de te nemen maatregelen ten
aanzien van het verminderen van de geluidsbelas
ting, en welke gevolgen dit heeft voor de aangren
zende
percelen.

het thema Planschade.

Door de komst van het tracé wordt de ontsluiting

De ontsluitingen van percelen worden niet belemmerd

nummer
4383937

4383937

van het perceel teniet gedaan. Uit de plannen blijkt
niet welke oplossing wordt geboden voor indiener
om een goede en veilige ontsluiting te behouden.
Hij is afhankelijk voor zijn bedrijf van een goede
ontsluiting van zijn eigendommen, dat wordt met
het voorliggend tracé teniet gedaan.
4383940

Nut en noodzaak van de weg is niet overtuigend

In het MER Deel A (bijlage 2 van de toelichting bij het

aangetoond. Indieners vragen zich vragen af of,
mocht inderdaad sprake zijn van een toekomstige
toename van het aantal verkeersbewegingen, deze
niet (veel) lager dan 40 à 50% zal zijn, waardoor
binnen de bandbreedte zou worden gebleven. Zij
merken in dit verband op dat niet, dan wel onvol

PIP) wordt in paragraaf 2.1 een analyse van de proble
matiek gegeven die aanleiding vormt voor de opstelling
van dit PIP. Verwezen wordt naar die paragraafVoor
het overige wordt verwezen naar het thema Nut en
noodzaak, het thema Omleiding Helmond en het the
ma 2 x 2 rijstroken.

doende, wordt onderbouwd wat wordt bedoeld
met 'autonome ontwikkelingen en infrastructurele
plannen'. Tevens wordt niet of onvoldoende duide
lijk tot welke verkeerstoename deze beide oorzaken
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-ook afzonderlijk- zouden leiden.

4383940

In het door bureau Arcadis opgestelde MER-rapport
zijn - de (milieu-)effecten van- een viertal alterna
tieven onderzocht. Uiteindelijk is alternatief 3, te
weten een optimalisatie van het bestaande tracé en
een omleiding bij Helmond, als voorkeursalternatief

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

aangemerkt. Indieners kunnen zich niet verenigen
met dit voorkeursalternatief. Met verwijzing naar
het MER, zijn zij van oordeel dat het enkele positie
ve geluidseffect van de omleiding niet doorslagge
vend is in relatie tot de negatieve effecten van die
voorkeursoptie.
4383940

Door de voorziene omleiding rondom Dierdonk
komt het tracé van de N279 dichter te liggen op de
bedrijfshal van indiener. Hierdoor zal de geluidsbe
lasting op de bedrijfshal, zeker daar het nieuwe
tracédeel is gelegen op slechts 80 meter afstand

Een bedrijfshal is geen geluidgevoelig object in de zin
van de Wet geluidhinder.

hiervan, flink zal toenemen.
4383940

Indieners vrezen voor trillinghinder, zeker daar het
voorziene nieuwe tracé-deel komt te liggen op korte
afstand van hun hal. Zij zijn dan ook van mening dat,
mocht de onderhavige omleiding rondom de wijk

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

Dierdonk doorgaan, in ieder geval een nulmeting
gedaan dient te worden door de provincie, dit om
mogelijk toekomstige schade als gevolg van trillin
gen te kunnen verhalen.
4383940

De toename van de verkeersintensiteit heeft nega

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit

tieve gevolgen voor de overlast van fijnstof.

overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide.
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De voorziene omleiding rondom de wijk Dierdonk
leidt tot een forse waardedaling van de bedrijfshal.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat geval zal indiener schadeloos
worden gesteld op basis van de daarvoor geldende
regelingen. In dat kader wordt verwezen naar het the
ma Planschade.

4383972

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4383983

De reconstructie van de N279 en de komst van een
viaduct bij Boerdonk leidt tot aantasting van de
cultuurhistorische waarden die in het grensgebied
van de gemeenten Meierijstad, Laarbeek en Gemert-Bakel aanwezig zijn.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Verordening Ruimte - Ruimtelijke kwali
teit.
In februari 2018 is de landschappelijke inpassing vast
gelegd in de documenten Ruimtelijk Kwaliteitsplan

In het plan 'Over en Weer' van indiener, is ingezet
op het zichtbaar maken van cultureel historische
elementen in het landschap en behoud van de
herkenbaarheid van het gebied. Indiener hoopt dat
een deel van het verlies van de cultuurhistorische
waarden gecompenseerd kan worden.

(RKP) Z Beeldkwaliteitsplan (BKP) en Globaal Land
schapsplan (LP). In de uitwerking van het ontwerp
wordt de doorsnijding van historisch geografische
lijnelementen, zoals historische wegen en ontginningspaden, zo minimaal gehouden worden door taluds te
beperken en brede profielen te voorkomen, zodat het
ruimtebeslag beperkt is. Het PIP leidt niet tot opheffing
van de huidige fietsroutes.
In het kader van de uitvoering zal worden onderzocht
in hoeverre compenserende maatregelen ingezet moe
ten worden. Voor het overige wordt verwezen naar het
thema Uitvoering.
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In het kader van de besluitvorming over het voorlo
pig voorkeursalternatief heeft de gemeente Laarbeek reeds aangegeven er geen voorstander van te

De gekozen variant was een variant die de voorkeur
had van de aanwonenden van de rotonde. De PIPgrens maakt het amoveren van twee van de drie wo

zijn dat de drie woningen aan de Bosscheweg wor
den gehandhaafd. Een verantwoorde c.q. adequate
woonsituatie, mede in relatie tot een mogelijk ver
dubbeling van de weg op termijn, als gevolg waar
van de betreffende woningen alsnog geamoveerd
moeten worden, kan niet worden gegarandeerd. De

ningen aan de Bosscheweg in Laarbeek noodzakelijk. Zij
zijn namelijk in de toekomstige situatie niet meer be
reikbaar. De derde woning blijft wel bereikbaar vanaf
de Veerstraat. Met deze bewoners wordt overleg ge
voerd over de ontstane situatie.

nummer
4383996

gemeente verzoekt de provincie dan ook om in dit
stadium reeds in te zetten op het amoveren van alle
drie de woningen aan de Bosscheweg, zeker nu alle
eigenaren/bewoners hebben aangegeven er geen
voorstander van zijn om ter plaatse te blijven wo
nen.
4383996

De bestaande fietsverbinding die nu al via een on
derdoorgang de N279 kruist blijft als onderdoor
gang de N279 kruisen. Ofschoon dit nu conflictvrij
geschied, wijzigt dit in de nieuwe situatie in die zin
dat het fietsverkeer rekening zal moeten houden
met het feit dat er sprake is van het kruisen van een
op- en afrit van de N279. Omdat dit mogelijk kan
leiden tot conflictsituaties c.q. verkeersonveilige
situaties verzoekt de gemeente om met dit gegeven
rekening te houden bij de aanleg van de op- en afrit
en het betreffende fietspad.

4383996

Het ontwerp moet voldoen aan richtlijnen ten aanzien
van verkeersveiligheid (o.a. uitzichtdriehoeken). Daar
naast worden in het kader van verkeersveiligheid op de
kruisingen van het vrijliggende fitspad met de op- en
afrit verkeerslichtien geplaatst.
Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

Ondanks de inzet van maatregelen om het onderlig
gende wegennet te ontlasten, wijzen de verkeerscijfers uit dat het aantal motorvoertuigen dat gebruik
maakt van de N615 blijft groeien, met als gevolg dat
de bestaande problemen bij de Beekse Brug groter

Door de ombouw van de N279 wordt beoogd een
robuuste rand te creëren. Alhoewel het project N279
positief zal bijdragen zijn daarmee de problemen voor
de N272 en N615 (en als onderdeel hiervan de Beekse
brug) nog niet opgelost. Vandaar dat een planstudie is

worden. Omdat uit informatie van een van uw me
dewerkers is gebleken dat niet alle maatregelen
zoals deze worden getroffen bij deze aansluiting zijn
doorgerekend, met als gevolg dat er geen volledige
duidelijkheid bestaat over de toe- of afname van het
verkeer op de N615, verzoeken wij u alle maatrege

gestart door provincie en gemeentes, waarin deze
problematiek wordt onderzocht en oplossingen wor
den aangedragen. De betreffende maatregelen worden
in die studie meegenomen.

len mee te nemen en door te rekenen op basis
waarvan een correcter beeld ontstaat van de gevol
gen van deze aansluiting voor het onderliggende
wegennet en specifiek de N615.
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4383996

De provincie heeft toegezegd dat er tussen het
ontwerp-PIP en het definitieve PIP een onderzoek
zal worden uitgevoerd naar de geschiktheid van De
Peeldijk en De Biezen om de toename van het ver

Door het afsluiten van de Professor Dondersweg zullen
bedrijven en bewoners (bestemmingsverkeer) via een
andere route de N272 moeten bereiken. In dit kader is
voorzien om het verkeer via Peeldijk en de Biezen af te

keer op te vangen. Over het resultaat van dit onder
zoek en de consequenties hiervan voor De Peeldijk
en De Biezen zijn echter nog geen afspraken ge
maakt. De gemeente is van mening dat, mocht uit
het onderzoek blijken dat de Peeldijk en De Biezen
niet geschikt zijn om de toename van het verkeer op

wikkelen.

te vangen, de kosten van het geschikt maken van
beide wegen voor dit verkeer voor rekening zijn van
de provincie.

het geschikt maken van deze wegen op zich nemen. De
provincie spant zich in om de studie nog voor de vast
stelling van het PIP gereed te hebben.

De toename van de verkeersintensiteiten vloeien
voort uit berekeningen waarbij gebruik gemaakt is

Wat betreft de verkeersintensiteiten in relatie tot het
verkeersmodel wordt verwezen naar het thema 2 x 2

van het bestaande verkeersmodel dat geen of te
weinig rekening houdt met de economische groei
van de afgelopen jaren en de groei van de economie
in de nabije toekomst. Het nieuwe verkeersmodel
dat op dit moment in voorbereiding is en dat waar
schijnlijk aan het eind van dit jaar wordt afgerond,

rijstroken.

4383996

Vanuit de Provincie is toegezegd dat er een studie
wordt uitgevoerd of capaciteit van beide wegen vol
doende is alsook of deze wegen hierop zijn ingericht. Is
dit niet het geval dan zal de provincie de kosten van

houdt daar wel rekening mee. Aan de hand van dit
gegeven verzoeken wij u dan ook om de verkeerseffecten van de aanpassingen aan de N279 opnieuw
door te rekenen op basis van het nieuwe verkeers
model. Mocht uit deze doorrekening blijken dat de
capaciteit van de 2 x 1 variant eerder en mogelijk
zelfs voor 2030 tekort schiet, dan moet voor 2030
ingezet worden op het verdubbelen van de weg
naar 2 x 2 rijstroken.
4383996

Goedkeuring is gegeven aan de voorkeursvariant
onder de voorwaarden dat de verkeersproblematiek

Er is inmiddels een separate studie opgestart (Studie
Bundelroutes), waarbij indiener betrokken is en die

op de N272/N615 (Beekse brug) en doorgaande
wegen en kernen van Laarbeek daarmee zou ver
minderen. Uit de verkeersgegevens blijkt echter dat
de aanpassing van de N279 tot nog meer verkeers
bewegingen door het middengebied zal leiden. De
voorkeursvariant voldoet hiermee niet aan de

inzicht gaat geven op verkeersbewegingen in het Mid
dengebied. Dit omdat de verkeersbewegingen door
meerdere factoren wordt beïnvloed dan alleen de
aanpassing van de N279.

voorwaarden die vanuit Laarbeek zijn gesteld.
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4383996

Om goed te kunnen beoordelen of de variant 2 x 2baans daadwerkelijk leidt tot het oplossen van niet
alleen de problematiek op de N279 maar ook op de

Uit de verkeersstudie is gebleken dat een 2 x 2-variant
niet nodig is om het verkeer in de toekomst te kunnen
afwikkelen. De 2 x 1 variant met ongelijkvloerse aan

N272/N615 en alle andere doorgaande wegen bin
nen Laarbeek, dient deze variant doorgerekend te
worden voordat het definitieve PIP wordt vastge
steld. Deze doorrekening zou plaats moeten vinden
aanvullend op de gevraagde doorrekening op basis
van het nieuwe verkeersmodel, zoals genoemd in

sluitingen geeft een voldoende verkeersafwikkeling.
Opgemerkt dient te worden dat naar verwachting met
een 2 x 2-uitvoering van de N279 een verkeersaantrekkende werking plaatsvindt, waarbij in de nabijheid van
de N279 ook meer verkeer wordt aangetrokken op de
inprikkers zoals de N272 en de N615. Ook wordt er dan

een van de voorgaande alinea's. Het streven zou
moeten zijn dat bij een juiste uitvoering van de
N279 het aantal verkeersbewegingen naar het mid
dengebied afneemt.

meer doorgaand verkeer verwacht van bv. verkeer
vanaf de A67 naar de A50.

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

naar het thema Omleiding Helmond.

4384044

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384044

Indiener maakt bezwaar tegen de voorgestelde
lange omleiding van de N279 Helmond Dierdonk.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384045

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1 en Identieke zienswijze -3.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1 en Iden
tieke zienswijze -3.

4384045

Indiener verwijst naar de zienswijzen en het raads
besluit in de bijlage. Indiener maakt bezwaar tegen

In september 2018 is een gebiedsproces opgestart om
een verdere invulling te geven aan de kwaliteitsopgave

het voorkeursalternatief. Indiener wil aandacht
vragen voor de belangen van de grondeigenaren
buiten de plangrenzen die wel direct geraakt wor
den door de omleiding bij Dierdonk. Om de kwali
teitsimpuls bij de Bakelse Aa mogelijk te maken
moet worden gekeken naar de menselijke maat.

de Bakelse Beemden in de gemeenten Helmond en
Gemert-Bakel.. Omwonenden en omgevingspartijen
zijn in dit proces betrokken en denken mee over de
verdere inrichting.

4384010

Voor het overige wordt verwezen naar het thema Planschade.

4384162

Indiener geeft aan dat er veel natuur verloren gaat
en overlast bij andere wordt neergelegd.

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.

4384191

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384208

De houtwal tegen de loop van de Bakelse AA zou

De uitvoering van de groenstructuren behoort tot de

moeten worden doorgetrokken tot de aansluiting
met het reeds ingetekende groen tegen de weg ter
hoogte van de brug over de N607.

aspecten die in het kader van de uitvoering worden
afgewogen. In het bestaande globale landschapsplan is
een idee uitgewerkt voor een houtwal langs de west-
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nummer
oever van de Bakelse Aa. Hierin zijn uitsparingen in de
houtwal voorzien ter hoogte van de bestaande brug en
vistrap bij Muizenhol en bestaande sloten die aan tak
ken op de beek. De inrichting wordt verder uitgewerkt.
De ontwerpwerkateliers hiervoor zijn gestart in sep
tember 2018 en indiener ontvangt een uitnodiging
voor deelname aan de werkateliers.
4384208

De huidige 'decibelwaarden' zijn een onjuist uit

De akoestische effecten zijn in het MER en onderlig

gangspunt om de 'absolute' geluidstoename vast te
stellen. Indieners vragen om inzicht in de totstand
koming van de resultaten zoals het zou zijn met en
zonder geluidsarm asfalt op basis waarvan de aan
vaardbaarheid van het geluid in kaart wordt ge
bracht.

gende akoestische rapporten onderzocht en in beeld
gebracht. In het akoestisch onderzoek behorende bij
het (ontwerp-)PIP (Akoestisch onderzoek reconstructie
Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg
N279 Veghel-Asten) zijn voor de situaties die op basis
van de Wet geluidhinder moeten worden bezien, de
geluidbelastingen voor de toekomstige situatie 2030
voor elke woning in het aandachtsgebied langs de weg
specifiek in beeld gebracht. Bij het vaststellen van de
uitgangspunten voor deze situatie zijn alle bekende
ontwikkelingen meegenomen. De geluidbelasting is
modelmatig berekend conform de regelgeving op
grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
en is vervolgens getoetst aan de normen uit de Wet
geluidhinder (wgh) en het Besluit geluidhinder. In de
bijlagen van het betreffende rapport zijn per woning de
huidige geluidbelasting, de toekomstige geluidbelasting
zonder maatregelen en de toekomstige geluidbelasting
met maatregelen vermeld.
Verder wordt verwezen naar het thema Geluid.

4384208

De aansluiting van de brug is dusdanig dat elke
overgang van de voorwielen en de achterwielen,
een verhoogd geluidsniveau brengt. Dit is zeer be

De (aansluiting van de) brug is opgenomen in het geluidmodel.

lastend.

4384208

Verder dient toekomstige begroeiing zo hoog te zijn
dat er geen zicht op het perceel van indieners ont

Deze onderwerpen hebben betrekking op de uitvoering
van de weg. Het zijn om die reden geen aspecten die in

staat en dient het risico van waterratten te worden
tegengegaan.

het PIP geregeld kunnen worden. Langs de weg is ter
plaatse van het perceel van indiener een groenbestemming gelegen. Deze is bedoeld voor landschappe
lijke inpassing van de weg. Voor het overige wordt
verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.
Er is overigens geen extra risico op waterratten ten
gevolge van aanleg van de N279.
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4384208

Indieners uiten vrees voor waardevermindering.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4384213

Het gehele traject van 's-Hertogenbosch naar Asten
wordt duurzaam, robuust, ongelijkvloers opgelost,
maar in Veghel niet. In Veghel komt het vrachtver
keer gelijkvloers door de wijken rijden. Indiener
verzoekt het PIP niet tot vaststelling voor te leggen

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

en tegemoet te komen aan de bezwaren en de
zienswijze.
4384221

Indieners wijzen op de aantasting die de Omleiding
Helmond veroorzaakt op hun huidige woongenot.
Indieners zijn verbijsterd en teleurgesteld over het

Met de aanleg van de weg is een zwaarwegend maat
schappelijk belang gemoeid. Het behoort tot de ver
antwoordelijkheid van de provincie om dit belang te

proces, ze voelen zich afgescheept, niet gehoord en
ontweken en dat terwijl het naar hun mening duide
lijk is hoe zeer zij buitenproportioneel schade lijden.
De verandering van situatie van geen weg naar een
2-baans weg en de positie van hun huis binnen de
hinderzone van 50 meter, zou volgens indieners

behartigen. De provincie is zich bewust is van de im
pact op de woonbeleving van indieners. Hierover heeft
een gesprek plaatsgevonden met de indieners. Deson
danks wordt het maatschappelijk belang van de omlei
ding zwaarder geacht.
Verder wordt verwezen wordt naar het thema Nut en

moeten leiden tot uitkoop of verplaatsing.

noodzaak, het thema Omleiding Helmond en het the
ma Planschade.

4384221

Identieke zienswijze - 1 is bij de zienswijze gevoegd.

Verwezen wordt naar beantwoording van identieke
zienswijze - 1.

4384221

Omdat bijlage 9, (Verkeer), voorspellingen bevat die
aantoonbaar onjuist zijn, bestrijden indieners het
gebruik van deze bijlage als basis voor andere bijla
gen zoals MER rapport B 7, geluid, bijlage 15.

De toename van verkeer van 2010 richting 2030 ver
loopt niet lineair en/of procentueel. Na een aantal
jaren sterke groei te hebben gehad zal in de komende
jaren de groei van het verkeer afvlakken. Verwezen
wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4384221

Het PIP is op het gebied van geluid geen goed plan.
Realisatie van het plan leidt tot onwettige situaties.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema 'Geluid'. In de planregels is bij de be
stemmingen 'Verkeer-1' en 'Verkeer-2' de voorwaarde
lijke verplichting opgenomen dat het niet is toegestaan
de gronden in gebruik te nemen of te hebben voor het
doeleind 'wegen' indien de geluidsbelasting op een
geluidsgevoelig object en/of een geluidsgevoelige func
tie niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet geluid
hinder gestelde eisen. Daarmee is het tegengaan van
geluidshinder vanwege de weg afdoende gewaarborgd.
De hoogte van de geluidwerende voorzieningen is in
het PIP gemaximeerd tot 4,5 meter. Een lagere hoogte
is toegestaan. Op basis van het akoestisch onderzoek
wordt in de uitvoeringsfase bepaald welke hoogte ter
plaatse van de woningen van indiener aan de orde is.
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Bij de zienswijze is als bijlage 1 opgenomen de
zienswijze over het ontwerp besluit Hogere Waarde
Procedure (hierna HWP). Deze zienswijze maakt

De bijgevoegde zienswijze met betrekking tot het Be
sluit hogere waarden hebben geen betrekking op het
ontwerp PIP, maar betreft een zienswijze op het besluit

integraal deel uit van de zienswijze op het PIP

hogere waarden. Voor zover relevant voor het PIP,
wordt de beantwoording daarvan als ingelast be
schouwd.
Voor het overige wordt ten aanzien van geluid verwe
zen naar het thema Geluid en voor verkeersintensiteit
naar het thema 2 x 2 rijstroken.

Op het aspect luchtkwaliteit en gezondheid stellen
indieners zich op het standpunt, dat het maat
schappelijk onverantwoord is burgers in een bedrei
gende gezondheidssituatie te brengen. De norme
ringen voor het totaal zijn gezien vanuit het totale

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide.
In het MER is het effect per milieuaspect in beeld ge

plan acceptabel. In hun specifieke situatie is dat
echter niet zo. Er is sprake van ernstige cumulatie
van negatieve gezondheidsfactoren. Voor hun situa
tie, die zich kenmerkt door een zeer kleine afstand
tot de geplande weg, is er geen (aanvullend) onder
zoek uitgevoerd en dus geen zorgvuldige afweging

bracht voor geluid, luchtkwaliteit, trillingen, externe
veiligheid etc. Er is getoetst aan de wettelijke normen
en ook het effect onder de norm is in beeld gebracht.
Daarnaast is er gekeken naar het integrale effect op
gezondheid. Hierbij zijn de verschillende milieuaspec
ten vertaald in een integrale gezondheidsscore. Hierbij

gemaakt.

is gebruik gemaakt van de zogenoemde GES-methode
als ontwikkeld door RIVM en de GGD. De methode is
kwalitatief toegepast. In het deelrapport gezondheid
wordt ingegaan op de gezondheidssituatie in en nabij
de weg. Voor (cumulatieve) gezondheidseffecten geldt
geen wettelijke norm.

nummer
4384221

4384221
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Indieners wijzen op de effecten op het gebied van
bodemkwaliteit zoals beschreven in bijlage 12 (deel
B effectrapport groen B.4 Bodem.) Hierin wordt

Bij de nadere uitwerking van het project in de uitvoe
ring zal er op gelet worden dit effect te verminderen.
Er worden eisen gesteld aan de uitvoering en opbouw

beschreven dat de wegbermen van de nieuw aan te
leggen wegdelen (in feite de omleiding rond Dierdonk) na verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk
(sterk) verontreinigd zullen zijn, als gevolg van af
spoelende verontreinigende stoffen zoals strooizout, olieresten en PAK en zware metalen (die vrij

van de wegbermen dat afstromend hemelwater vanaf
de weg niet direct in het oppervlaktewater terecht
komt. Bij beheer en onderhoud van de bermen van de
weg wordt gewerkt conform het Besluit Bodemkwali
teit. Periodiek worden de wegbermen verlaagd ter
voorkoming van plasvorming op de weg (uit oogpunt

komen bij de slijtage van banden en remmen). Deze
verontreiniging wordt beschreven als 'niet te voor
komen' en beoordeeld als negatief. Als mitigerende
maatregel wordt het toepassen van een bufferende
berm genoemd, zonder aan te geven wat daaronder
wordt verstaan of wat daarvan het functionele ef

van verkeersveiligheid) en wordt de bermgrond afge
voerd naar een erkende verwerker.

nummer
4384221

fect is. Indieners stellen zich op het standpunt dat
de maatregelen voor zover beschreven niet afdoen
de zullen zijn voor de lokale waterbergingsopgave.
4384221

Het aspect ecologie is volgens indieners onzorgvul
dig en onvolledig behandeld in het PIP en om die

Bij het bepalen van effecten op natuur (MER 2017) is
uitgegaan van gegevens uit bij de provincie en betrok

reden ongeldig.

ken gemeenten beschikbare bronnen, de nationale
Databank (NDFF) met natuurgegevens en van inventa
risaties die de afgelopen jaren hebben plaats gehad in
het kader van deze studie en de eerdere studie naar de
Ruit. (Natuurbalans-Limes Divergens). In 2018 heeft
een gebiedsdekkende inventarisatie plaatsgevonden in
het kader van de toetsing op de Wet Natuurbescher
ming. Bij aantasting van beschermde soorten zullen
mitigerende maatregelen worden genomen.
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Indieners wijzen op het MER rapport 10, bijlage 18.
Daarin wordt gesteld dat Richtlijn C betrekking heeft
op zeer specifieke trillingsgevoelige objecten, zoals

Ten aanzien van trillingen wordt verwezen naar het
thema Woon- en leefklimaat, onderdeel trillingen.

bedrijven en woningen binnen een afstand van 50
meter van de weg. Aangezien deze specifieke tril
lingsgevoelige objecten aanwezig zijn binnen die
zone van 50 meter, is deel C verder niet in de be
oordeling betrokken. Volgens indieners is de aange
haalde zin compleet fout. Richtlijn C heeft geen

Het is niet duidelijk waar indieners verwijzing naar
'10.4.3.2' op doelt. Aangenomen wordt dat dit para
graaf 10.3.4.2. uit het MER rapport aangaande trillin
gen is.

nummer
4384221

betrekking op woningen en bedrijven.
Bij de effectbeschrijving onder 10.3.4.2. is gekeken,
hoeveel woningen er binnen de hinderzone van 50
meter liggen per alternatief. De waarnemer heeft
bepaalde woningen over het hoofd gezien. Dit bete
kent, dat de afweging tussen de alternatieven niet
correct is gebeurd en dus bestaat er geen goede
motivatie van de keuze op dit aspect. De integriteit
van het rapport is ondergraven.

4384224

Dit betreft de zienswijze over het ontwerp besluit
Hogere Waarde Procedure (hierna HWP). Deze
zienswijze maakt integraal deel uit van de zienswijze

Verwezen wordt naar de beantwoording van zienswijze
4387663, op het onderdeel hogere waarde.

op het PIP, zie zienswijze 4387663.

4384224

Indiener verzoekt om af te zien van vaststelling van
het PIP in de huidige vorm en tot aanpassing van
het ontwerp over te gaan, omdat de uitvoering leidt
tot geluidshinder, trillingshinder, lichthinder, fijnstof
en ernstige aantasting van de woon- en leefomge
ving van indiener. Indiener is van mening dat het

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. Verder wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat en naar het thema Nut en nood
zaak. De provincie is zich bewust van de gevolgen die
het PIP voor indiener heeft. Zij spant zich ervoor in die

plan leidt tot waardevermindering. De geluidsmaatregelen leiden bij uitbreiding tot een 4-baansweg
tot weggegooid gemeenschapsgeld. Aan indiener
moet de mogelijkheid worden geboden om elders
te gaan wonen door uit te kopen.

gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op voorhand
staat niet vast dat dit tot het gewenste resultaat zal
leiden. In dat kader wordt verwezen naar het thema
Planschade en het thema Uitvoeringsfase.
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Indiener voert aan dat het perceel geïsoleerd komt
te liggen aan het eind van een doodlopende weg
met bijkomende nadelige gevolgen, zoals criminali
teit (storten van drugsafval). De uitvoering van het

De wijziging in de toegankelijkheid van het woonperceel van indiener is niet ongebruikelijk bij tracéaanpassingen.

ontwerpbestemmingsplan betekent ook een ernsti
ge aantasting van de woon- en leefomgeving van
indiener daar het nu bestaande weidse uitzicht
wordt vervangen door een 300 meter lange ge
luidswal van 2,5 meter hoog.

Het verband met een toenemende overlast van illegale
activiteiten acht de provincie niet reëel.
De weg kan niet in gebruik worden genomen indien
situaties ontstaan die strijdig zijn met de eisen bij of
krachtens de Wet geluidhinder. Voor enkele woningen
heeft dit tot gevolg dat geluidwerende voorzieningen
moeten worden aangebracht. Voor zover dit tot scha
de lijdt waarvan indiener meent dat deze niet voor zijn
rekening behoort te blijven kan hij een beroep doen op
planschadevergoeding. Verwezen wordt naar het the
ma Planschade. Voor de beweerde aantasting van het
woon- en leefklimaat wordt verwezen naar het thema
Woon- en leefklimaat.

4384224

De trillingshinder wordt sterk onderschat, aangezien
er een zandplaat is ter hoogte van De Wolfsputten
die ten onrechte niet bij de beoordeling van de

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

situatie is betrokken.
4384224

De berekeningen van de overlast gaan uit van tellin
gen uit 2010 welke geëxtrapoleerd zijn tot 2030 en

Wat betreft de verkeerstellingen wordt verwezen naar
het thema 2 x 2 rijstroken.

als basis dienen voor de geluidsbelasting. Deze
ramingen worden niet geijkt of gecorreleerd met
feítelijke tellingen. Recente tellingen tonen echter
aan dat de verkeersdrukte al in 2016 zodanig is
toegenomen dat de beoordeling van de (geluids
overlast geen reëel beeld geeft. Al in 2023 wordt

Voor de aanleg of aanpassing van de weg zijn bereke
ningen uitgevoerd naar de geluidbelasting 1 jaar voor
aanvang van het project en de te verwachten geluidbe
lasting voor de situatie 10 jaar na realisatie (2030).
Voor de situatie 2030 zijn alle bekende (toekomstige)
ontwikkelingen meegenomen. Omdat de berekeningen

de wenselijke grenswaarde bereikt.

moeten worden uitgevoerd met jaargemiddelde waar
den dient voor de verkeersintensiteit uitgegaan te
worden van 'weekdagen' in plaats van 'werkdagen'
waar het aantal in zienswijze op is gebaseerd. Uitgaan
de van weekdagen laten de tellingen uit 2016 een
intensiteit zien van 17800 mvt/dag. Wanneer de tellin
gen uit 2010 worden geëxtrapoleerd naar 2016 wordt
vrijwel dezelfde verkeersintensiteit berekend. De ge
hanteerde raming voor 2016 wordt onderbouwd door
de tellingen voor 2016 (weekdagen) en geeft daarmee
een reëel beeld.
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4384224

Indiener is van mening, dat nut en noodzaak van de
aan te leggen weg onvoldoende aannemelijk is
gemaakt. Er is sprake van een salami-tactiek door

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema 2 x 2 rijstroken en het thema Planschade.

dat de beoogde 2 x 2-rijstrokenvariant gefaseerd zal
worden doorgevoerd. Feitelijk is er dan ook sprake
van een soort salamitactiek, waardoor indieners
ernstig benadeeld worden, daar de invloed van deze
toekomstige ontwikkeling zich zeker wat betreft de
waardevermindering zich nu al doet gevoelen, zon
der dat er formeel voor deze verdergaande aanpas
sing al planschade kan worden gevorderd.
4384224/4
387663/43
74437

De zienswijzen ten aanzien van de ontwerpontheffing in het kader van de Wet geluidhinder
vormt onderdeel van de zienswijze tegen de ont-

De beantwoording van de ontwerpbeschikking Hogere
Waarden vormt integraal onderdeel van deze beantwoording. De berekening waarnaar wordt verwezen,

werp-PIP.

betreft een berekening uit 2006. Deze berekening is
echter uitgevoerd aan de hand van een andere rekensystematiek en met andere omstandigheden (geen
geluidreducerend asfalt). Daarbij komt dat de verkeers
intensiteit op de Wolfsputterbaan zal halveren waar
door een directe vergelijking met de berekening uit
2006 niet juist is.

4384230

Indiener vraagt waarom er geen tracé wordt ont
worpen voor de verbreding van de N272 waar de
minste inwoners zijn en de weg tussen aardewallen
mooi aan te leggen is. Ook is de afstand naar het

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.
Inmiddels is een planstudie gestart naar de N272 Gemertseweg. Dit betreft een ander project en maakt
geen onderdeel uit van het project N279 Veghel-Asten

industriegebied in Helmond vanaf de N272 in 15
minuten te bereiken met de vrachtauto.
4384233

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384237

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384241

Indiener geeft aan dat de lange omleiding om Dierdonk onnodig duur is en verspilling van natuurge
bied. Indiener geeft aan dat het beter en goedkoper

Verwezen wordt naar de thema's Omleiding Helmond
en 2 x 2 rijstroken.

is om meteen een weg aan te leggen van 2 x 2 rij
stroken over hetzelfde traject als waar de verbin
ding nu loopt.
4384241

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding. Indie
ner geeft dat dit tot onnodige kosten leidt en een

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

2 x 2-baans prima is. Indiener geeft aan dat er in de
toekomst minder vrachtwagens op de weg zijn en
verwacht dat het verkeer in de toekomst ook af
neemt.
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De lange omleiding over Bakels grondgebied om de
Dierdonk heen is onnodig duur en verspilling van
natuurgebied. Beter en voordeliger is meteen een
weg aan te leggen van twee keer twee rijstroken

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema 2 x 2 rijstroken.

over het zelfde traject als de verbinding nu al loopt.
4384247

Indiener geeft aan dat de ruimte vanaf de waterlijn
vanaf het kanaal tot de gevel van de woning ca. 28
meter is, waardoor er onvoldoende ruimte is voor
de beoogde 4 rijbanen. Indiener geeft aan dat het
woon- en leefklimaat in het geding is, nu wordt
aangegeven dat een geluidsscherm wordt geplaatst

Verwezen wordt naar het thema Geluid. Uit het akoes
tisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in de
nieuwe situatie voor uw woning niet met meer dan
2dB toeneemt, zodat het geluidsaspect voor uw wo
ning niet aan de orde bij de opstelling van dit PIP. De
provincie is zich echter bewust van de hoge geluidbe

tussen de weg en de woning. Gezien de beperkte
ruimte zou een geluidsscherm van 4 meter hoog op
1,5 meter vanaf de woning kunnen komen. Verder
geeft indiener aan dat het aan te houden peil niet
ondubbelzinnig in de regels is opgenomen. Indiener
verzoekt om het plan zeer concreet te maken en

lastingen die nu al op sommige woningen langs de
N279 aanwezig zijn. De sanering van uw woning is
reeds afgerond. In verband met de hoge geluidbelas
ting op uw woning wordt een geluidscherm geplaatst.
De exacte plaatsing van geluidwerende voorzieningen
wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwonenden

gedetailleerd te bestemmen zodat met rechtsze
kerheid kan worden ingeschat wat er gerealiseerd
wordt in de directe nabijheid van de woning en of er
nog wel gesproken kan worden van een bewoonba
re situatie.

worden daarbij betrokken. Verwezen wordt naar het
thema Uitvoeringsfase.

4384247

Indiener geeft aan dat het artikel 1:24 van de regels
niet duidelijk aangeeft of de hoogte van de weg in
de huidige situatie of in de toekomstige situatie kan
worden aangehouden.

De geluidwerende voorziening dient maximaal 4 meter
hoog te zijn. Dat houdt in dat het geluidsscherm
(maximaal) 4 meter hoger wordt dan de hoogte van de
weg op de plaats waar de voorziening wordt gereali
seerd. De foutieve verwijzing (1.23a i.p.v. 1.24a) zal
worden aangepast.

4384257

Indiener geeft aan dat 2 x 2 rijstroken voor de be
reikbaarheid van Gemert erg belangrijk is.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4384257

Indiener geeft aan dat de omleiding bij Helmond en
door Gemert-Bakels natuurgebied onaanvaardbaar,
duurder en in het geheel niet nodig is.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384264

Indiener stelt dat fijnstof een ernstig gevaar is voor
de volksgezondheid, dat momenteel de norm in
Veghel lokaal wordt overschreden, dat er geen
effectieve maatregelen voorhanden zijn en dat op
korte termijn geen substantiële vermindering van

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Er is geen aanleiding
om het voorkeursalternatief op dit onderdeel te her

de uitstoot verwacht mag worden. Indiener ver
zoekt om heroverweging van het VOORKEURSAL
TERNATIEF om alsnog de keuze te maken voor een
omleidingsroute via een integrale benadering door
gemeente, provincie en rijksoverheid (aansluiting op

overwegen.
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nummer
A50).

4384264

Indiener verzoekt om een geluidswal ten zuiden van
De Leest om de geluidsoverlast ter plaatse van
Veghel-Zuid en De Scheifelaar terug te dringen.

4384264

- Indiener stelt dat fijnstof een ernstig gevaar is
voor de volksgezondheid, dat momenteel de
norm in Veghel lokaal wordt overschreden, dat er
geen effectieve maatregelen voorhanden zijn en
dat op korte termijn geen substantiële verminde
ring van de uitstoot verwacht mag worden. In
diener verzoekt om heroverweging van het voor
keursalternatief om alsnog de keuze te maken
voor een omleidingsroute via een integrale bena
dering door gemeente, provincie en rijksoverheid
(aansluiting op A50).

Verwezen wordt naar het thema Geluid en naar het
thema Uitvoeringsfase.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Er is geen aanleiding
om het voorkeursalternatief op dit onderdeel te her
overwegen.
Verwezen wordt naar het thema Geluid en naar het
thema Uitvoeringsfase.

- Indiener verzoekt om een geluidswal ten zuiden
van De Leest om de geluidsoverlast ter plaatse
van Veghel-Zuid en De Scheifelaar terug te drin
gen.
4384268

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswijze - 1.
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Nota van Zienswijze N279 Veghel-Asten

docu
ment-

Samenvatting

Beantwoording

Indieners woning is een gemeentelijk monument.
Een dergelijk pand hoort niet aan een drukke 2baans weg. Er zal waardevermindering optreden en

Verwezen wordt naar het thema Planschade en naar
het thema Omleiding Helmond. Met de status van
gemeentelijk monument wordt rekening gehouden bij

kans op schade aan de woning. Indiener is pertinent
tegen de omleiding Dierdonk. Er moet gebruikt
gemaakt worden van het huidige tracé. De weg
moet 2 x 2 banen worden en de aansluiting bij de
grote rotonde tussen Gemert en Beek en Donk
moet veel compacter worden. Dit is te bereiken

de uitvoering van het project. Verwezen wordt naar
het thema Uitvoeringsfase.

nummer
4384271

door het voorstel uit te voeren wat al is aangedra
gen door BKG Gemert. Daarbij gaat de N279 over de
bestaande rotonde. Veel eenvoudiger en bespaart
miljoen aan uitvoeringskosten.
4384275

Indiener verzoekt om een gedetailleerd ontwerp
van de nieuwe weg.

Er is in dit stadium van de planfase nog geen gedetailleerd wegontwerp. Het PIP speelt daar op in doordat
het is vormgegeven als een globaal eindplan. Dit bete
kent dat binnen de bestemmingsgrenzen verschillende
uitvoeringsvarianten mogelijk worden gemaakt, voor
zover passend binnen de kaders van het voorkeursal
ternatief. Deze planvorm biedt de basis voor een opti
male uitvoering. De rechtszekerheid is geborgd door
dat het plan aangeeft welke functies toelaatbaar zijn
binnen het wegprofiel.
Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een concreet
ontwerp. De bypass wordt in de contractfase als wens
meegenomen onder voorwaarde dat de uitwerking
hiervan financieel en ruimtelijk gezien binnen de ka
ders blijft. Ook de omgeving wordt hierbij betrokken,
voor meer informatie wordt verwezen naar het thema
Uitvoeringsfase.

4384275

Indiener verzoekt in overleg met de bevolking van
Keldonk en de Dorpsraad om een ander ontwerp
van de weg en aansluiting van het fietspad aan de
zijde van Keldonk zodat fietsers veilig kunnen over
steken.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase. De
aansluiting van het fietspad op de Morgenstraat zal op
een verkeersveilige manier worden ontworpen binnen
de grenzen van het PIP. Detailontwerpen worden nog
opgesteld door de opdrachtnemer van het contract.
Op de ontwerpen van de opdrachtnemer zal een verkeersveiligheidsaudit worden uitgevoerd.
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Indiener stelt voor om het fietspad aan de zuidkant
van de nieuwe weg vanaf het Hool naar het viaduct
te leggen. Indiener verzoekt om overleg.

Wat betreft de verkeersintensiteiten is het om het
even of de kruising van het fietspad met de weg naar
Hool op de locatie ligt zoals voorgesteld in het PIP of
dat deze bij Hool zelf ligt. De verkeersintensiteiten zijn
hetzelfde. Het fietspad is aan de buitenzijde van de
weg over het kanaal gesitueerd, zodat er geen conflict
ontstaat met fietsers als door de gemeente Meierijstad
de verbindingsweg naar de bedrijventerreinen in Veghel wordt aangelegd.

4384275

Indiener stelt dat de hoofdroute voor Erp/Veghel de
weg van Erp naar Veghel N616 moet blijven. Hier

De N616 blijft de hoofdroute van Erp naar Veghel. De
nieuwe situatie van de N279 zorgt inderdaad voor

moeten zo min mogelijk belemmeringen zijn.

extra verkeer. Het betreft volgens de berekeningen in
het verkeersmodel 200 à 300 motorvoertuigen per
dag. De Morgenstraat, Antoniusstraat, De Roost en de
Keldonkseweg worden iets drukker. Ook het Hurkske,
Boerdonkseweg en Middenweg worden iets drukker.
Daarentegen worden de wegen Hackerom, Achterdijk,
Sluisweg, Kampweg en Trentweg minder druk. Door de
nieuwe situatie van de N279 treden er wat verschui
vingen in verkeersstromen op.

4384275

4384275

Indiener wil graag een opwaardering van de parallelweg van de Morgenstraat naar de Sluisweg om

Naar de afsluiting van de Sluisweg op de N279 wordt
een studie verricht naar de gevolgen en effecten van

extra verkeer uit de bebouwde kom van Keldonk te
weren. Indien wil graag in overleg om te kijken wat
de beste oplossing is.

de afsluiting. Over eventuele maatregelen om negatieve effecten op te lossen treedt de provincie in overleg
met de gemeente Meierijstad.

Indiener verzoekt om een fietsvriendelijkere oplos
sing door op het nieuwe fietspad een vroegtijdige

Fietspad van Keldonk naar Veghel v.v.:
Het vrij liggende fietspad langs de ontsluitingsweg van

splitsing te maken voor fietsers die over het viaduct
willen en diegene die naar Veghel willen fietsen
(een soort bypass op maaiveld aanleggen). Dit geldt
ook voor wandelaars.

Keldonk gaat inderdaad in de helling omhoog naar de
nieuwe brug over de N279 en het kanaal. Het vrij lig
gende fietspad is bedoeld voor fietsers van Keldonk van
oost naar west. Tevens is het fietspad bedoeld voor
fietsers naar Veghel. Deze gaan dan in de helling ook
omhoog. De helling wordt fietsvriendelijk ontworpen,
d.w.z. dat voldaan moet worden aan specifieke eisen
aangaande o.a. verkeersveiligheid, comfort en sociale
veiligheid. Er is niet gekozen voor een bypass, dit bete
kent namelijk meer verharding. Voor het overige wordt
verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.

4384275

Indiener verzoekt om een aparte fietsbrug voor de
veiligheid van de fietsers en voor een vlottere doorstroming van het verkeer op het viaduct en de open afritten.
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De Provincie heeft, mede op basis van het advies van
de Stuurgroep, gekozen voor de oplossing met een vrij
liggend fietspad op het nieuwe te bouwen viaduct.
Binnen het project N279 wordt een aparte fietsbrug
niet meegenomen, omdat de fietsverbinding van Kel-
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nummer
donk over het kanaal vrijliggend, verkeersveilig, com
fortabel en sociaal veilig wordt uitgevoerd. Er is binnen
het project N279 geen noodzaak voor het aanleggen
van een aparte fietsbrug. Het PIP maakt het niet on
mogelijk dat de gemeente Meierijstad alsnog een apar
te fietsbrug kan aanleggen op kosten van de gemeente.
Het staat de gemeente Meierijstad vrij om te bepalen
of zij nog een aparte fietsbrug wil.
4384278

4384280

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond

over grondgebied van Gemert door een net nieuw
aangelegd natuurgebied langs de Aa.

en het thema Natuurcompensatie.

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding van de
N279 en verzoekt nogmaals beter te kijken naar een
alternatief om deze mobilisatie van a naar b te ver

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

beteren.
4384282

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van de
N279. Er is een paar jaar geld, tijd en werk in het
gebied gestoken om de Aa weer mooi en leefbaar te
maken om er vervolgens een weg door/over heen

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
het thema Omleiding Helmond. Voor wat betreft het
openbaar vervoer zullen per fase zo nodig maatregelen
worden getroffen om de bereikbaarheid per openbaar

te leggen. Indiener vindt het geen fijn idee om in de
toekomst een andere route te fietsen i.v.m. een
omleiding, dit geldt ook voor fietsers richting Helmond/Bakel en mensen uit de wijk Dierdonk en de
buitenrand van Bakel. Ook leidt de weg tot geluids
overlast. Indiener wijst ook op de bereikbaarheid en

vervoer te kunnen garanderen.

aansluiting via het openbaar vervoer die verslech
tert.
4384282

Indiener begrijpt dat er een snellere doorvoer moet
komen met het zicht op de toekomst, maar begrijpt
niet dat er niet verder wordt gekeken naar andere

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

oplossingen. De weg van Asten naar Veghel is breed
genoeg om er een 2-baansweg van te maken. Het
plan leidt tot aantasting van natuur en recreatiemo
gelijkheden.
4384287

Indiener verzoekt om een volwaardige fietsverbin-

Het verzoek valt buiten de scope van het project voor

ding Veghel - Helmond aan de andere zuidwestzijde
van het kanaal. Concreet betekent dit dat aan de
zuidwestzijde van het kanaal het deel tussen Keldonk (Sluisweg) en Boerdonk (Voorstraat) en in
Beek en Donk het deel tussen Mgr. Verhagenstraat
en Gemertseweg (Dijkstraat) geasfalteerd wordt

de N279 Veghel - Asten. Verwezen wordt naar het
thema Nut en noodzaak waarin de doelstellingen zijn
beschreven.

conform de kwaliteitscriteria van snelfietsroutes.
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Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding Dierdonk. Indien geeft aan dat gebruik moet worden
gemaakt van het huidige tracé. De weg moet 2 x 2
banen worden en de aansluiting bij de grote roton

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema 2 x 2 rijstroken en het thema Omleiding Hel
mond.

de tussen Gemert en Beek en Donk moet compac
ter worden.
4384292

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
om Dierdonk, omdat de wijk tussen twee wegen
ingeklemd komt te liggen, nut en noodzaak van de

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

weg niet zijn aangetoond en deze weg dwars door
het natuurgebied van Bakelse Aa en Bakelse Beem
den loopt.
4384295

Indiener heeft bezwaar tegen de aanpassing van de
N279 nu de nut en noodzaak niet is aangetoond.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

Door de weg treedt er versnippering op van het
aaneengesloten gebied en belast de weg het milieu.
Verkeersproblematiek wordt niet opgelost.
4384305

De zienswijze komt overeen met identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar identieke zienswijze - 1.

4384307

Indieners zien zich genoodzaakt om voor de volle
digheid te reageren op dit ontwerp PIP, omdat de
gemeente Meierijstad in samenhang met de aan
passingen van de N279 een nieuwe ontsluiting wil
realiseren ten behoeve van de bedrijventerreinen

De zienswijze richt zich tegen de aanleg van een ver
bindingsweg in Veghel en derhalve niet tegen het ont
werp PIP N279 Veghel - Asten. De bedoelde verbin
dingsweg maakt geen onderdeel uit van dit PIP. De
beoogde verbindingsweg en het PIP N279 staan los van

Veghel-West. Het gaat dan om een verbindingsweg
vanaf de N279 ter hoogte van Keldonk richting de
bedrijventerreinen.

elkaar.

Indieners zien zich genoodzaakt om voor de volle
digheid te reageren op dit ontwerp PIP, omdat de

De zienswijze richt zich tegen de aanleg van een ver
bindingsweg in Veghel en derhalve niet tegen het ont

gemeente Meierijstad in samenhang met de aan
passingen van de N279 een nieuwe ontsluiting wil
realiseren ten behoeve van de bedrijventerreinen
Veghel-West. Het gaat dan om een verbindingsweg
vanaf de N279 ter hoogte van Keldonk richting de
bedrijventerreinen.

werp PIP N279 Veghel - Asten. De bedoelde verbin
dingsweg en het PIP N279 staan los van elkaar.

4384310

De zienswijze komt overeen met identieke zienswij
ze - 3.

Verwezen wordt naar identieke zienswijze - 3.

4384322

Indiener pleit ervoor de aansluiting aan de ventweg

De aansluiting van de Boerdonksedijk zal worden aan-

4384307
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(Middenweg) minder lang te maken en zuidelijker te
leggen in het lage deel van het beekdal, vanwege
het behoud van cultuurhistorische en archeologisch

gepast tot de zuidzijde van de Boerdonkse Aa, waar
door de aantasting van cultuurhistorische en archeolo
gisch waardevolle gronden iets kan worden beperkt.

waardevolle gronden.

Een grotere aanpassing van de plangrens op deze loca
tie is niet mogelijk, met het oog op de verkeersveilig
heid.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Uit
voering.

Indiener verzoekt de lindebomen voor een boerderij
aan de Morgenstraat te behouden vanwege de
landschappelijke inrichting ter plaatse.

Gezien het huidige wegontwerp is het vooralsnog niet
mogelijk de bestaande lindebomen te behouden op de
huidige locatie. De gereserveerde ruimte bij de be
doelde boerderij is noodzakelijk voor de aanleg van de
weg.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Uit
voering.

4384322

Indiener stelt dat de dubbelbestemming Archeolo
gie voor het hele beekdal van de Boerdonkse Aa ten
zuiden van de Veerstraat en de hoge dekzandrug
dient te gelden.

De archeologische bestemmingen zijn gecontroleerd.
De bestemmingen sluiten aan op de dubbelbestemmingen die de gemeenten hebben opgenomen in hun
bestemmingsplannen. Voor het overige zijn de be
stemmingen afgestemd op het Inventariserend veld
onderzoek (verkennende fase) Plangebied N279, tra
ject Veghel-Asten Gemeenten Meierijstad, Laarbeek,
Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten, zoals opge
nomen in bijlage 34 van de toelichting. Daaruit blijkt
niet dat ter plaatse een archeologische dubbelbestemming nodig is, met uitzondering van een strook
direct langs de Boerdonkse Aa. Dit is aangepast in het
bestemmingsplan. Verder zijn op andere plekken aan
de hand van het onderzoek de archeologische dubbelbestemmingen verder uitgebreid of samengevoegd.

4384322

Indiener pleit ervoor de geluidschermen langs de
Bosscheweg tussen Keldonk-Boerdonk zo transpa
rant mogelijk te maken, zodat er vanaf de N279
zicht blijft op de ontginningsboerderijen naast het
kanaal.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4384322

Indiener verzoekt om extra aandacht voor de omge
ving van een perceel. Indiener verzoekt om het
eetcafé landschappelijk zorgvuldig in te passen,
zodat het niet volledig achter een geluidswerend
scherm verdwijnt.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4384322

Indiener geeft aan dat in het ontwerp PIP en bijbe
horende documenten niets is terug te vinden over

De Erpse Brug in Keldonk is op de provinciale Cultuur
historische Waardenkaart (CHW) opgenomen als histo-
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de ingediende voorstellen om de brug bij Keldonk
voorlopig op de huidige plaats te behouden of el
ders een andere functie te geven.

rische bouwkunst, in de kaartlaag 'cultuurhistorische
informatie van CHW 2006'. Deze kaartlaag is informa
tief. De brug heeft daarmee geen provinciaal belang,
en heeft geen door de provincie beschermde status.

nummer

De brug bij Keldonk verliest met de ombouw van de
N279 zijn functie, omdat er een nieuwe brug over het
kanaal wordt gebouwd, iets ten noorden van de be
staande ophaalbrug, als verbinding van de west- naar
oostzijde.
Met de realisatie van het project N279 wordt de be
staande ophaalbrug bij Keldonk verwijderd, zodat een
ongestoorde scheepvaart mogelijk wordt. Een defini
tieve bestemming voor de bestaande ophaalbrug is
nog niet vastgesteld. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen wat de mogelijkheden zijn.
4384322

Indiener verzoekt om organisatorische en financiële
medewerking van de provincie bij het verplaatsen
van een boerderij aan de Morgenstraat, ter com
pensatie van cultuurhistorische schade.

De boerderij is op de provinciale Cultuurhistorische
Waardenkaart (CHW) opgenomen als historische
bouwkunst, in de kaartlaag 'cultuurhistorische informa
tie van CHW 2006'. Deze kaartlaag is informatief. Boer
derij heeft daarmee geen provinciaal belang, en heeft
geen door de provincie beschermde status.
De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Ruimtelijke kwaliteit, het thema Uitvoerings
fase en het thema Planschade.

4384322

Indiener stelt dat er te weinig is gedaan met de
voorstellen op cultuurhistorisch gebied, met name
in Boerdonk. Kansen om het verhaal van het gebied
te vertellen worden onvoldoende benut.

De boerderij aan de Morgenstraat en Erpse Brug in
Keldonk zijn op de provinciale Cultuurhistorische
Waardenkaart (CHW) opgenomen als historische
bouwkunst, in de kaartlaag 'cultuurhistorische informa
tie van CHW 2006'. Deze kaartlaag is informatief. Boer
derij en brug hebben daarmee geen provinciaal belang,
en hebben geen door de provincie beschermde status.
Wel zijn ze door de afdeling Erfgoed ingebracht in het
MER voor N279, traject Veghel-Asten, zodat het lokaal
cultuurhistorisch belang is meegewogen in de keuze
om te komen tot een voorkeursalternatief. Verwezen
wordt verder naar het thema Ruimtelijke kwaliteit. In
het Ruimtelijk kwaliteitsplan is de omvang van de ruim
telijke ontwikkeling en de inpassing daarvan in de om
geving alsmede op de gevolgen voor de cultuurhistori
sche waarden verkend. Zoals aangegeven wordt de
aansluiting van de Boerdonksedijk aangepast Voor het
overige wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfa-
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se.
4384326

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384329

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen

geeft indiener de provincie in overweging om gefa
seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

wordt naar het thema Nut en noodzaak.Verwezen
wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4384331

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384331

Indiener geeft aan dat de omleiding geldverspilling
is en niet noodzakelijk. Het woon- en werkgenot van
indiener en familie worden afgenomen. Indiener
begrijpt niet dat diverse bewoners tussen twee
wegen worden ingezet.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond,
het thema Woon- en leefklimaat en het thema Plan
schade.

4384334

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4384337

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384340

Indiener verzoekt om een gesloten en begroeide
geluidswal, geïntegreerd in het parkje zodat er voor
indiener geen (vracht)verkeer zichtbaar is.

Verwezen wordt naar de thema's Ruimtelijke kwaliteit
en Uitvoeringsfase.

4384342

Indiener vraagt hoe een verzoek om planschade kan
worden ingediend en wie deze procedure betaald.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4384344

Indiener vraagt of de werkzaamheden gefaseerd
uitgevoerd gaan worden. Ook vraagt de indiener
hoe lang de fase voor zijn huis duurt.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4384346

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding. Indie
ner heeft al veel geluidsoverlast, last van verkeers
drukte en fijnstof. Het opwaarderen van de be
staande weg is goedkoper en minder belastend voor
het milieu.

Verwezen wordt naar de thema's Nut en noodzaak,
Geluid, Woon- en leefklimaat en Omleiding Helmond.
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4384348

Indiener verzoekt om een geluidswal, als de weg
voor de deur van indiener wordt aangelegd. Indie
ner heeft veel last van geluidsoverlast. Indiener wil

Verwezen wordt naar de thema's Geluid en Uitvoe
ringsfase.

het liefst dat er stil asfalt wordt gelegd. Met de
nieuwe weg komt het geluid ook aan de achterkant
van het huis.
4384351

Indiener vraagt waarom een omleiding wordt aan
gelegd, aangezien vele inwoners hebben aangege

Indiener vraagt om het huidige wegtracé te volgen. In
het PIP wordt het huidige tracé niet gevolgd, maar het

ven dat ze van de huidige weg totaal geen hinder
hebben. Indiener verzoekt om het huidige tracé te
volgen waarmee natuur en landbouwgrond zijn
ontzien.

PIP voorziet in een omleiding. In het thema Omleiding
Helmond is onder het 5e aandachtsstreepje aangege
ven waarom het volgen van het huidige tracé niet mo
gelijk is. Voor beantwoording van de zienswijze op dit
onderdeel wordt verwezen wordt naar het thema Om
leiding Helmond, 5e aandachtsstreepje. Voor onder
bouwing van de noodzaak van de omleiding wordt
verwezen naarhet thema Nut en noodzaak.

4384352

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384354

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384356

Uit dehet MER blijkt dat optimalisatie van het huidi
ge tracé leidt tot de gewenste, verbeterde door
stroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

de N279. Bovendien is het praktisch en financieel
mogelijk om afdoende mitigerende maatregelen te
treffen. Dit maakt dat er geen aantoonbare nood
zaak is om te kiezen voor een nieuwe weg én geen
aantoonbare noodzaak is voor het kiezen voor de
omleiding bij Dierdonk.
4384356

Door de omleiding wordt natuurgebied onnodig
aangetast. Daarnaast is er onvoldoende borging in
het plan opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit en
natuur in het gebied gecompenseerd te krijgen.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Natuurcompensatie.

4384356

Er is onvoldoende rekening gehouden met de ver
slechtering van het leefklimaat in de omgeving van
de omleiding. Zowel bij de keuze voor het voorkeur
salternatief als bij de voorgestelde mitigerende

Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief zoals
dat in het PIP mogelijk wordt gemaakt neutraal scoort
wat betreft het aspect fijnstof. Nadelige effecten van
de omleiding zijn dus niet te verwachten.

maatregelen bij de keuze voor de omleiding. Voor
de verwachte toename van fijnstof zijn geen pas
sende maatregelen opgenomen, noch is dit geborgd
in het ontwerp-PIP.
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De bestemming 'Groen' kan meerdere functies
omvatten. Daarnaast is er ook nog een wijzigingsbevoegdheid bij de bestemming 'Groen' opgeno
men. Van enige zekerheid of borging van de groen-

De gronden die bestemd zijn voor groenvoorzieningen
hebben de bestemming 'Groen' gekregen. Het is juist
dat zich binnen de enkelbestemmingen een zekere
overlap aan functies voordoet. De matrix uit paragraaf

bestemming is geen sprake. Juist nu dit voor het
gebied de Bakelse Aa zo belangrijk is, vanwege aan
tasting groen/blauwe mantel, zijn wij van mening
dat dit voldoende in het plan geborgd moet zijn.
Indiener vindt het noodzakelijk - als er definitief
besloten is tot een omleiding - om de Groenbe-

6.4.2. van de toelichting brengt die overlap in beeld.
Deze functionele bandbreedte is nodig om in de fase
van de uitvoering voldoende keuzeruimte ten behoeve
van de optimalisatie van het tracé aan te kunnen bie
den. Er gelden echter duidelijke grenzen. Zo zijn binnen
de bestemming Groen de functies Wegen, Overige bij

stemming te wijzigen in bestemming 'Natuur'.

het wegverkeer behorende voorzieningen en Kunst
werken niet toegelaten. Daar tegenover staat dat de
natuurfunctie in de bestemming Wegen niet is toege
staan maar nadrukkelijk wel in de bestemming Groen.
Ook in paragraaf 6.4.2. van de toelichting is uiteenge
zet met wel doel de wijzigingsbevoegdheid in de be
stemming Groen is opgenomen. Gedeputeerde Staten
kunnen daarmee aan de gronden waarvan na uitvoe
ring van de tracéverbetering is gebleken dat zij niet zijn
ingezet voor de bevordering van de ruimtelijke kwali
teit, opnieuw hun agrarische bestemming toekennen.
De wijzigingsbevoegdheid heeft ten opzichte van die
globale benadering een correctief karakter. Het voor
ziet erin dat het PIP als het ware 'meebeweegt' met de
keuzes die in het kader van ontwerp en in
richting worden gemaakt en waarvoor de kaders zijn
neergelegd in het Ruimtelijk kwaliteitsplan en het
Landschapsplan.

4384356

De onderzoeken die in het kader van het MER uitgevoerd zijn, geven onvoldoende duidelijk aan dat
het gekozen wegprofiel de juiste keuze is om ons
gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Gezien de
huidige economische groei, de verkeerscijfers uit

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

2016 en de bereikbaarheidsagenda zijn we van
mening dat de N279 uitgevoerd moet worden in 2 x
2 rijbanen om de functie als robuuste rand goed uit
te kunnen voeren.
4384356

Een halve aansluiting op de N279 bij Bakel is onvol

Verkeer van en naar Bakel naar het noorden kan ge

doende voor de verbetering van de bereikbaarheid
van Bakel. Gepleit wordt voor een hele aansluiting
zoals oorspronkelijk opgenomen in het MERrapportage.

bruik blijven maken van de huidige ontsluitingsweg
(Wolfsputterbaan). De verkeersdruk op deze weg
wordt met circa 50% verminderd, doordat het verkeer
dat niet in Helmond/Bakel haar bestemming of her
komst heeft de omleiding neemt. Hierdoor wordt de
afwikkeling van het verkeer op de huidige ontsluitings-
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weg (Wolfsputterbaan) aanzienlijk verbeterd.

4384356

De borging van de natuurcompensatie is onvol
doende opgenomen in de regels. Voorgesteld wordt
om dit door middel van een voorwaardelijke ver

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Verder merkt de provincie op de koppeling van de
voorwaardelijke verplichting aan het gebruik van de

plichting op te nemen en daarbij aan te geven dat
compensatie zo dicht mogelijk bij het plangebied,
waar de aantasting plaatsvindt, te realiseren.

weg is ingegeven doordat die voorwaarde absoluut
dwingend is voor het uitvoeren van de randvoorwaar
de. De natuurcompensatie vindt buiten de begrenzing
van het PIP plaats op gronden die daar planologisch
voor geschikt zijn of worden gemaakt. Via de voor
waardelijke verplichting wordt de uitvoering geborgd.
Dit is een gebruikelijke methode die op soortgelijke
wijze is toegepast bij het PIP Grenscorridor N69.

4384356

De plangrens is te beperkt rondom de omleiding
getrokken. Vergroting is nodig om de instandhou
ding van het omliggende fietsnetwerk en de bereik

De plangrens is niet te beperkt rondom de omleiding
getrokken. Van het opheffen van verbindingen is geen
sprake. Indien bestaande recreatieve routes (wande

baarheid te garanderen.

len, fietsen, paardrijden en mountainbiken) worden
doorsneden door nieuwe ingrepen worden deze routes
hersteld.
Binnen de plangrens van het PIP hebben de gronden
nabij Grotelseheide Z Scheepstal Z Mathijseind de be
stemming Verkeer-2. Langzaam verkeerverbindingen,
zoals voet-, bromfiets- en rijwielpaden maken deel uit
van de bestemming. Van het opheffen van verbindin
gen is geen sprake. Indien bestaande recreatieve rou
tes (wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken)
worden doorsneden door nieuwe ingrepen worden
deze routes hersteld. Een voorbeeld van herstel van
routes is de aanleg van het recreatieve fietspad in de
flank van het ecoduct. Daarnaast streeft de provincie
ernaar de ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve poten
tie van het gevarieerde landschap te waarborgen en
daar waar mogelijk te versterken of te verbeteren. Dit
gebeurt in wisselwerking met gemeentelijke doelen
gericht op vergroting van het aanbod aan recreatieve
voorzieningen en verbetering van routestructuren. Dit
kan door een goede landschappelijke inpassing van de
weg waardoor de ruimtelijk visuele impact op de om
geving beperkt wordt. Dit zal in wisselwerking met de
uitvoerende marktpartij,
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omgevingsvertegenwoordigers verder worden uitge
werkt.

4384356

Indieners zijn van oordeel dat in het PIP onvoldoen
de zekerheden en harde voorwaardelijke bepa
lingen zijn opgenomen voor het realiseren van de
natuurcompensatie, de landschappelijke inpassing,
het realiseren van ecoducten en viaducten en de
ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Ecoducten zijn opgenomen in het PIP, waardoor de
ruimte daarvoor gereserveerd is. Voor wat betreft
landschappelijke inpassing is een bestemming 'Groen'
opgenomen evenals de aanduiding 'specifieke vorm
van verkeer - landschappelijke inpassing' binnen de
bestemming 'Verkeer'. Voor wat betreft natuurcom
pensatie en ruimtelijke kwaliteitsverbetering wordt
verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit
en het thema Natuurcompensatie.

4384366

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384370

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384372

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
Indiener stelt dat de natuur moet blijven.

Verwezen wordt naar thema Natuurcompensatie.

Indiener pleit ervoor dat de natuur niet wordt ver
vangen door asfalt. Er moet nu worden nagedacht
over duurzaamheid en zo mogelijk toepassen. Bij
voorkeur auto's non fossiel en geen asfalt voor

De verkeersdoelstellingen die met het plan zijn ge
moeid, wegen naar het oordeel van de provincie op
tegen de daarmee strijdige belangen. Verwezen wordt
naar het thema Nut en noodzaak.

4384376
4384379

natuur.
4384382

Indiener adviseert om de hele weg van Veghel naar
Asten 2 x 2 rijstroken te geven. Hierdoor zal de
ontsluiting vanuit Gemert naar 's-Hertogenbosch en
richting Helmond een stuk verbeteren.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4384384

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.
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Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384387

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

naar het thema Omleiding Helmond.

4384390

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384393

Indiener is het niet eens met de aanleg van de om
leiding ten koste van de rust in Dierdonk en de na
tuur.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384396

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding van de
N279 Gemert-Bakel.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384399

Indiener maakt bezwaar tegen de . omleiding N279.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384406

De N279 komt dwars door het natuurgebied te
liggen wat nog maar een paar jaar geleden is gerea
liseerd. Indiener stelt dat het plan leidt tot vernieti
ging van het milieu en het weg gooien van belas
tinggeld. Het opschalen van de bestaande weg is
beter.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384406

Dierdonk komt zowel aan de westelijk als oostelijke
zijde aan een grote doorgaande weg te liggen met
alle geluid- en emissieproblemen van dien.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

4384415

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en

omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief

naar het thema Omleiding Helmond.

4384418

Indiener maakt bezwaar tegen de omleiding om
Dierdonk.

Verwezen wordt naar thema Omleiding Helmond.

4384422

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
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4384431

Indiener is met zijn loon- en grondverzetbedrijf
gevestigd aan de Professor Dondersweg. Indiener
zou graag een rotonde op de kruising Peeleindse-

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro

weg - Gemertseweg zien komen zodat de Professor
Dondersweg erop aan kan sluiten en probleemloos
in de richting Gemert of Boerdonk kan worden
gereden.

fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier
plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. Voor omrijdschade is een voorziening
beschikbaar. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4384435

Indiener stelt voor om de nieuwe weg dichter bij
Dierdonk te houden en de natuur (waterloop) te
respecteren.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384437

Indiener verzoekt om snelheid bij de realisatie van

De provincie is voornemens om de uitvoering van de

de N279. Indiener gaat er vanuit dat de doorstro
ming tijdens de bouw gegarandeerd wordt door een
parallel tracé.

wegaanpassing voortvarend ter hand te nemen. Ver
wezen wordt verder naar het thema Uitvoeringsfase.

Indiener benadrukt het belang van de gemeente om
met goede voorstellen te komen voor de N615 en

De Beekse brug maakt geen onderdeel uit van de
N279. Er is inmiddels een separate studie opgestart

dan ook vooral de Beekse Brug, met het oog op de
te verwachten (nog) grotere verkeersdrukte. Ge
pleit wordt voor een volwaardige afrit, zonder ver
keerslichten.

(Studie Bundelroutes), die inzicht gaat geven op ver
keersbewegingen op de N615, inclusief Beekse Brug en
het Middengebied. Dit omdat de verkeersbewegingen
door meerdere factoren wordt beïnvloed dan alleen de
aanpassing van de N279.
Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4384437

Indiener geeft aan dat er een robuuste en toekomstbestendige 2 x 2-verbinding moet komen
tussen Veghel en Asten.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4384437

Indiener geeft aan dat er een snelle en vlotte aanleg

De provincie deelt de mening van indiener. Om deze

van het nieuwe tracé moet komen zonder belem
meringen.

reden is het onderhavige PIP opgesteld.

Indiener geeft aan dat de verkeersdrukte rondom
de Beekse Brug op de N615 in Beek en Donk moet
worden teruggebracht tot proporties die passen bij

De opmerking valt buiten het bereik van de doelen die
voor dit PIP zijn gesteld. Er is inmiddels een separate
studie opgestart (Studie Bundelroutes), die inzicht gaat

de infrastructuur. Indiener verzoekt om de gevolgen
van de aanleg van het nieuwe tracé N279 voor de
verkeersdrukte op de N615 in kaart te brengen en
de besluitvorming daarop aan te passen.

geven op ver-keersbewegingen op de N615, inclusief
Beekse Brug en het Middengebied. Dit omdat de ver
keersbewegingen door meerdere factoren wordt beïn
vloed dan alleen de aanpassing van de N279.Er is wel
een studie naar op-lossingsmogelijkheden toegezegd,
onderdeel van Project Bereikbaarheid ZO-Brabant, als

4384437

4384437

onderdeelvan SmartwayZonderdeelvanSmartwayZ.NL
Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.
4384440

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.
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4384443

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384446

Indiener vindt de omleiding niet het meest effectief.
Indiener heeft bezwaar tegen het splitsen van de
buurt in tweeën. Daarnaast gaat een mooi stuk
natuurgebied er op achteruit.
- Indiener geeft aan te vrezen dat er veel meer
fijnstof in de omgeving zal zijn. Indiener woont

- Verwezen wordt naar het thema Omleiding Hel
mond.
- Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefkli
maat.
- Het MER toont aan dat het voorkeursalternatief een
afdoende oplossing biedt voor de problemen met de

nummer

ook nabij elektriciteitscentrale en hoogspan
ningskabels. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof in de
buurt van elektriciteitscentrale en hoogspan
ningskabels gevaarlijk is voor de gezondheid. Er
zijn betere alternatieven voor de wegIndiener
voorziet veel meer drukte op de Bakelseweg in

doorstroming en de verkeersveiligheid.

Aarle-Rixtel door de nieuwe afrit op de Scheepsstal.
4384449

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1

4384449

Indiener geeft aan dat de regionale noodzaak voor
de Omleiding Helmond niet is aangetoond. Indiener
geeft aan dat niet moet worden geïnvesteerd in
nieuwe infrastructuur maar in het aanpassen van de
bestaande infrastructuur.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Nut en noodzaak.

4384449

Indiener geeft aan dat zware aantasting van een
kwetsbaar natuurgebied en aantasting van de re
creatieve infrastructuur door de aanleg van een
omleiding waarvan de noodzaak niet is aangetoond,
onacceptabel is en verspilling van overheidsgeld.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en Nut en Noodzaak.

4384449

Indiener vindt dat als er definitief besloten is tot een
omleiding er nadrukkelijk rekening gehouden dient
te worden met de wensen van de bewoners en
ondernemers van het gebied als het gaat om geluidsmaatregelen en aankleding van het landschap

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit.
Indien bestaande recreatieve routes (wandelen, fiet
sen, paardrijden en mountainbiken) worden doorsne
den door nieuwe ingrepen worden deze routes her
steld. Een voorbeeld is de aanleg van het recreatieve

en hiervoor voorwaarden geschapen moeten wor
den om deze wensen te realiseren. Met name de
compensatie, kwaliteitsverbetering en landelijke
inpassing moet als voorwaardelijke bepaling worden
opgenomen in het plan. Ditzelfde geldt voor de
aansluitingen, wandel- en fietsverbindingen die

fietspad in de flank van het ecoduct. Daarnaast streven
we ernaar de ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve
potentie van het gevarieerde landschap te waarborgen
en daar waar mogelijk te versterken of te verbeteren.
Dit gebeurt in wisselwerking met gemeentelijke doelen
gericht op vergroting van het aanbod aan recreatieve

verder gaan dan het traject binnen het PIP. Het
plangebied moet dan ook verder worden uitgebreid
om deze noodzakelijke verbindingen aan te leggen
en juridisch planologisch te borgen.

voorzieningen en verbetering van routestructuren. Dit
kan door een goede landschappelijke inpassing van de
weg waardoor de ruimtelijk visuele impact op de om
geving beperkt wordt. Dit zal in wisselwerking met de
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nummer
uitvoerende marktpartij, betrokken overheden en
omgevingsvertegenwoordigers nog verder worden
uitgewerkt. Indien de nieuwe omleiding van invloed is
op de bereikbaarheid voor hulpdiensten van locaties
met relatief veel mensen, zoals recreatieve voorzienin
gen, wordt een adequaat en vergelijkbaar bereikbaarheidsniveau gegarandeerd. Voor het overige wordt
verwezen naar het thema Uitvoeringsfase.
4384452

Indiener maakt bezwaar tegen de plannen voor

Uit de zienswijze blijkt niet om welke percelen het

aanpassing van de N279 vanwege:
- verslechtering luchtkwaliteit;
- beperking mogelijkheden bedrijf van indiener;
- verslechtering bereikbaarheid;
- aantasting woon- werk- en leefplezier.
Er moeten maatregelen genomen worden en

gaat. Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen
naar het thema Woon- en leefklimaat. De beperkingen
voor de landbouw (bereikbaarheid en vorm van landbouwpercelen) is in het MER afgewogen en daarmee
onderdeel van het besluitvormingsproces. Verwezen
wordt naar het thema Planschade.

compensatie aangeboden. Indiener geeft aan
dat er niet meer landbouwgrond onttrokken
mag worden voor aanleg van wegen. De moge
lijkheden van het bedrijf worden ernstig be
perkt door landbouwgrond die gebruikt wordt
voor aanleg weg en de bereikbaarheid van per

Bestaande routes worden niet belemmerd door het
project.

celen en vorm percelen verslechtert. Het kanaal
moet oversteekbaar blijven voor landbouwverkeer.
4384452

4384452

Indiener stelt dat maatregelen genomen moeten
worden en compensatie moet worden geboden

Het agrarisch bouwvlak ligt op bijna 2,5 km van het
plangebied. Op deze afstand is geen sprake van extra

vanwege geluidoverlast, licht- en luchtvervuiling,
beperking vrije ruimte, uitzicht en horizonvervuiling.

lichtvervuiling, beperking van uitzicht en horizonvervui
ling. Verwezen wordt naar het thema Woon- en leef
klimaat, het thema Geluid en het thema Planschade.

Indiener stelt dat veel aandacht moet worden be
steed om percelen goed bereikbaar te houden en
het kanaal over te steken met landbouw machines.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
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Indiener maakt de volgende opmerkingen door
eventuele verkoop van de gronden:
1. een deel van de parkeerruimte vervalt door
grondverkoop;

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft. Zij spant zich ervoor in die gevol
gen zo beperkt mogelijk te houden. Op voorhand staat
niet vast dat dit tot het gewenste resultaat zal leiden.

2.
3.

In dat kader wordt verwezen naar het thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

4.

gemengde bestemming is van toepassing;
de verkeersaantrekkende werking op de A50 en
N279 leidt tot extra geluidshinder en luchtverontreiniging;
verhuurbaarheid wordt minder door minder
parkeerruimte en het huidige huurcontract

Met betrekking tot geluidshinder en luchtverontreini
ging wordt verwezen naar het thema Woon- en leef
kwaliteit.

komt in het geding. Indiener wenst geen par
keerruimte te verkopen ofwel in de directe om
geving gecompenseerd te worden.
4384454

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384457

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
bij Dierdonk. Indiener begrijpt niet dat er bij het
huidige deel bij Dierdonk is gezegd dat er al gronden
waren aangekocht om de weg en de aansluitingen
te veranderen en deze beloftes genegeerd worden.

Verwezen wordt naar het Thema Omleiding Helmond
en het thema Natuurcompensatie.

De verantwoordelijke wethouder zei in een tv pro
gramma dat alle Dierdonkers het met de omleiding
eens zijn, maar indiener is dat niet. Daarnaast zal
door de omleiding veel natuurgebied worden ver
nietigd dat niet meer op een andere plaats terug
kan komen. De omleiding zorgt voor veel overlast in
Dierdonk. Bovendien is een weg gevaarlijk. Indiener
begrijp niet dat er meer verkeer over een weg moet
kunnen. De files kunnen halveren als de auto nutti
ger wordt gebruikt. Indiener krijgt het gevoel dat
het erdoor drammen van de lange omleiding een
persoonlijke aangelegenheid is. Tot slot is het dief
stal van gemeenschapsgeld.

4384459

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

ze - 1.
4384462

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.
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4384465

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en naar het thema Nut en noodzaak.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384468

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384471

4384473

Indiener stelt voor om eerst het traject Veghel -

De fasering die indiener voorstelt is niet doelmatig

Asten vanaf Keldonk aan te pakken en als laatste de
verbinding N279 Veghel NCB-laan tot Keldonk.
Hierdoor zullen de woongebieden grenzend aan de
N279 minder fijnstof krijgen.

noch noodzakelijk. Verwezen wordt naar het thema
Woon- en leefklimaat.

Indiener verzoekt om een aantal cultureel histori

De zienswijze heeft betrekking op uitvoeringsaspecten.

sche elementen in het landschap zichtbaar te ma
ken, de herkenbaarheid van het gebied te behou
den, de onderbreking door het kanaal van Den Lan
gen Dijk zichtbaar te maken en Buurtschap Ponteveer in beeld te brengen.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4384477

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

4384479

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4384481

Indiener stelt dat de weg geen meerwaarde heeft
en een duur en mooi natuurgebied naar de vernie
ling helpt.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4384483

Indiener stelt met onderbouwing voor om de weg
tussen afslag NCB-laan en Rembrandtlaan niet te
verbreden naar 2 x 2 rijstroken en om verkeer van
uit 's-Hertogenbosch niet meer te laten afslaan naar

Door de N279 op genoemd wegvak in het tracé Veghel
niet te verbreden naar 2 x 2 zullen op de NCB-laan
grote verkeersproblemen ontstaan. Die weg (en ook
andere wegen in het centrum van Veghel) is daar niet
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Veghel via de Rembrandtlaan.

voor geschikt. Door de grote hoeveelheden verkeer via
de N279 op het tracé door Veghel (ca. 25.000 tot
40.000 mvt/etmaal) is het noodzakelijk de weg te ver
breden naar 2 x 2. Het sturen en/of verbieden van een
richting biedt geen oplossing voor de afwikkeling van
de grote hoeveelheid verkeer.

4384483

Indiener stelt voor om de wegindeling qua groen
stroken en afscheidingen minimaal te houden zodat
er minder van het uitlaatveldje verdwijnt.

Het definitieve wegontwerp wordt in de fase van de
uitvoering bepaald. Binnen de bestemming Groen zijn
geen wegverkeersvoorzieningen toegestaan.

4384483

Direct na sluis 4 wordt het kanaal aan zijde van de
N279 richting 's-Hertogenbosch breder. Deze ver
breding van het kanaal heeft voor de scheepvaart
geen functie. Als het kanaal versmald wordt, dat kan
zelfs doorgetrokken worden tot aan de binnenha

Versmalling van het kanaal, wat daar ook van zij, valt
buiten het bereik van dit PIP. De doelstellingen zijn
beschreven in het thema Nut en noodzaak.

ven of de NCB-laan.
4384486

4384486

Indiener maakt bezwaar tegen de afsluiting van de
oprit/afrit van het pand c.q. terrein, vanwege be
reikbaarheid, tijd en kosten. Dit leidt tot waardeda
ling van het onroerend goed en aantasting van het

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul

woongenot.

taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het
thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

Indiener stelt dat een verbreding van de weg nade
lig is voor de bereikbaarheid. Ook leidt het tot ver
keerstoename. Dit leidt tot waarde daling van het

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

onroerend goed en woongenot.
4384486

4384488

4384488

Indiener geeft aan dat het op de schetsen lijkt alsof
de weg deels over indieners grond is getekend. Als

Er is inderdaad een klein hoekje van het perceel van
indiener aan de wegzijde benodigd voor de realisatie

er aan de wegkant grond moet worden afgestaan,
dan zou dit voor indiener gepaard gaan met extra
kosten en ongemakken.

van de weg. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

Indiener maakt bezwaar tegen de afsluiting van de
oprit/afrit van het pand c.q. terrein, vanwege be

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er

reikbaarheid, tijd en kosten. Dit leidt tot waarde
daling van het onroerend goed en aantasting van
het woongenot.

voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het
thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

Indiener stelt dat een verbreding van de weg nade

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

lig is voor de bereikbaarheid. Ook leidt het tot ver
keerstoename. Dit leidt tot waardedaling van het
onroerend goed en aantasting van het woongenot.
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Indiener geeft aan dat het op de schetsen lijkt alsof
de weg deels over indieners grond is getekend. Als
er aan de wegkant grond moet worden afgestaan,
dan zou dit voor indiener gepaard gaan met extra

Er is inderdaad een klein hoekje van het perceel van
indiener aan de wegzijde benodigd voor de realisatie
van de weg. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

kosten en ongemakken.
4384490

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.

seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.
4384492

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

4384492

-

-

-

Indiener vindt de omleiding niet het meest
effectief. Indiener heeft bezwaar tegen het
splitsen van de buurt in tweeën. Daarnaast gaat
een mooi stuk natuurgebied er op achteruit.
Indiener geeft aan te vrezen dat er veel meer
fijnstof in de omgeving zal zijn. Indiener woont
ook nabij elektriciteitscentrale en hoogspan
ningskabels. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof in
de buurt van elektriciteitscentrale en hoog
spanningskabels gevaarlijk is voor de gezond
heid. Er zijn betere alternatieven voor de weg.
Indiener voorziet veel meer drukte op de Bakel-

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

-

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Hel
mond.
Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefkli
maat.
Het MER toont aan dat het voorkeursalternatief
een afdoende oplossing biedt voor de problemen
met de doorstroming en de verkeersveiligheid.

seweg in Aarle Rixtel door de nieuwe afrit op de
Scheepsstal.
4384495

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4384495

Indiener vindt de omleiding niet het meest effectief.
Indiener heeft bezwaar tegen het splitsen van de
buurt in tweeën. Daarnaast gaat een mooi stuk
natuurgebied er op achteruit.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4384495

Indiener geeft aan te vrezen dat er veel meer fijn
stof in de omgeving zal zijn. Uit onderzoek blijkt dat
fijnstof in de buurt van elektriciteitscentrale en
hoogspanningskabels gevaarlijk is voor de gezond

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wet-telijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Een en ander is uiteen
gezet in bijlage 16 van de toelichting. Verwezen wordt

heid.

naar het thema Woon- en leefklimaat.

4384495

Indiener voorziet veel meer drukte op de Bakelseweg in Aarle-Rixtel door de nieuwe afrit op de
Scheepsstal.

Het MER toont aan dat het voorkeursalternatief een
afdoende oplossing biedt voor de problemen met de
doorstroming en de verkeersveiligheid.

4384496

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij-

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.
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ze - 1.
4384498

4384500

4384502

Indiener stelt dat het viaduct Gemertseweg (N272)
en N279 problemen oplevert voor landbouwvoer
tuigen als gevolg van de verkeerslichten. Landbouwverkeer wat vanuit stilstand een viaduct moet
oprijden zorgt voor de nodige vertraging en erger
nis. Ook heeft de indiener twijfels bij de sociale

Landbouwverkeer behoort tot het normaal te achten
lokale weggebruik. De door indiener geuite vrees voor
vertraging en - als gevolg daarvan - irritatie, wordt niet
gedeeld. De inrichting van de fietstunnels en het voor
komen van sociale onveiligheid is een aspect dat in het
kader van de uitvoering van het PIP aan de orde komt.

veiligheid rondom de vier fietstunnels.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

Indiener maakt bezwaar tegen het afsluiten van de
Professor Dondersweg voor gemotoriseerde ver
keer nabij de grote rotonde in Beek en Donk. Leidt

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro

tot veel omrijden voor de indiener.

fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier
plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. Voor omrijdschade is een voorziening
beschikbaar. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4384549

4384552

Indiener doet een dringend beroep op Provinciale
Staten om de N279 Veghel - Asten onmiddellijk aan
te leggen als een 2 x 2-baansweg. Als tweede optie
geeft indiener de provincie in overweging om gefa

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken. De
voorgestelde fasering is niet doelmatig, gegeven het
nut en de noodzaak voor de wegaanpassing. Verwezen
wordt naar het thema Nut en noodzaak.Verwezen

seerd te komen tot de 2 x 2-baansweg, waarbij de
knip bij Gemert komt te liggen.

wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384564
(inclusief

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

bijlage in
document
nummer
4385510)4
384563
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Indiener stelt dat zijn huidige woongenot ernstig
wordt aangetast door de beoogde ligging van de
N279 Veghel-Asten. De oprit van de N279 richting
Beek en Donk zal dwars door zijn perceel lopen. Het
heeft geen nut om deze oprit zo ver van de N279 af
te leggen en dientengevolge zo dicht langs zijn wo
ning.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat,
naar het thema Nut en noodzaak en naar het thema
Planschade. Daarnaast wordt opgemerkt dat de onge
lijkvloerse kruisingen inclusief op- en afritten moeten
voldoen aan de vigerende verkeerskundige normen en
toekomstgericht worden uitgevoerd. Dat wil zeggen
dat niet alleen de kunstwerken anticiperen op een 2 x
2-weg maar ook de op- en afritten ruimtelijk gezien zijn
afgestemd op een toekomstige 2 x 2-weg.
Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond, het thema Woon- en leefklimaat en het
thema Nut en noodzaak. Verwezen wordt naar het
thema Woon- en leefklimaat. In de planregels is bij de
bestemmingen 'Verkeer-1' en 'Verkeer-2' de voor
waardelijke verplichting opgenomen dat het niet is
toegestaan de gronden in gebruik te nemen of te heb
ben voor het doeleind 'wegen' indien de geluidsbelas
ting op een geluidsgevoelig object en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan de bij of krachtens de
Wet geluidhinder gestelde eisen. De geluidbelasting
van de woning zal daaraan voldoen. Daarmee is het
tegengaan van geluidshinder vanwege de weg afdoen
de gewaarborgd. De hoogte van de geluidwerende
voorzieningen is in het PIP gemaximeerd tot 4,5 m. Een
lagere hoogte is toegestaan. Op basis van het akoes
tisch onderzoek wordt in de uitvoeringsfase bepaald
welke hoogte ter plaatse van de woningen van indiener
aan de orde is.
Het klopt dat het geluidscherm ter plaatse van de oprit
van de N279 voor de woning van indiener niet is opge
nomen in het ontwerp. Wel is een scherm voorzien ter
hoogte van de Bemmerstraat richting oosten.
In het rapport 'Akoestisch onderzoek reconstructie
Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai pronviciale weg
N279: Veghel - Asten' (bijlage 31 van de toelichting
van het bestemmingsplan) is aangegeven dat door het
over 40 meter verlengen van de bestaande aarden wal
(hoogte: 4,5 meter) ter hoogte van de woningen Bem
merstraat 7, 7A en 14 sprake is van een gelijke of
enigszins lagere geluidbelasting ten opzichte van de
huidige situatie. Een geluidsscherm voor de oprit van
de N279 die nog dichter bij de woning zal komen is
daardoor niet nodig. Verder wordt opgemerkt dat de

Met de komst van de oprit zal de aarden geluidswal
die voor de huidige N279 ligt, komen te vervallen.
Voor de toekomstige N279 is er een geluidsscherm
gepland voor de woning van cliënt. Wat echter
ontbreekt is een geluidsscherm voor de oprit van de
N279 die nog dichter bij de woning zal komen te
liggen.
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nummer
ongelijkvloerse kruisingen inclusief op- en afritten
moeten voldoen aan de vigerende verkeerskundige
normen en toekomstgericht worden uitgevoerd.
De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft. Zij spant zich ervoor in die gevol
gen zo beperkt mogelijk te houden. Om die reden is
gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de zienswijze en is
het plangebied van het PIP gedeeltelijk verkleind ter
plaatse van het perceel van indiener. Voor het overige
wordt verwezen naar het thema Planschade en het
thema Uitvoeringsfase.
4384564

Met de komst van de oprit zal de aarden geluidswal
die voor de huidige N279 ligt, komen te vervallen.
Voor de toekomstige N279 is er een geluidsscherm
gepland voor de woning van cliënt. Wat echter

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
In de planregels is bij de bestemmingen 'Verkeer-1' en
'Verkeer-2' de voorwaardelijke verplichting opgenomen dat het niet is toegestaan de gronden in gebruik

ontbreekt is een geluidsscherm voor de oprit van de
N279 die nog dichter bij de woning zal komen te
liggen.

te nemen of te hebben voor het doeleind 'wegen'
indien de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig object en/of een geluidsgevoelige functie niet voldoet aan
de bij of krachtens de Wet geluidhinder gestelde eisen.
De geluidbelasting van de woning zal daaraan voldoen.
Daarmee is het tegengaan van geluidshinder vanwege
de weg afdoende gewaarborgd. De hoogte van de
geluidwerende voorzieningen is in het PIP gemaxi
meerd tot 4,5 m. Een lagere hoogte is toegestaan. Op
basis van het akoestisch onderzoek wordt in de uitvoe
ringsfase bepaald welke hoogte ter plaatse van de
woningen van indiener aan de orde is.
Het klopt dat het geluidscherm ter plaatse van de oprit
van de N279 voor de woning van indiener niet is opge
nomen in het ontwerp. Wel is een scherm voorzien ter
hoogte van de Bemmerstraat richting oosten.
In het rapport 'Akoestisch onderzoek reconstructie
Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai pronviciale weg
N279: Veghel - Asten' (bijlage 31 van de toelichting
van het bestemmingsplan) is aangegeven dat door het
over 40 meter verlengen van de bestaande aarden wal
(hoogte: 4,5 meter) ter hoogte van de woningen Bem
merstraat 7, 7A en 14 sprake is van een gelijke of
enigszins lagere geluidbelasting ten opzichte van de
huidige situatie. Een geluidsscherm voor de oprit van
de N279 die nog dichter bij de woning zal komen is
daardoor niet nodig.

4384565
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184

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

Nota van Zienswijze N279 Veghel-Asten

docu
ment-

Samenvatting

Beantwoording

Het tracé van de nieuwe N279 loopt door de tuin
van indiener op minder dan 4 meter afstand van de
serre bij zijn woning. De geluidsmaatregel die door

Indiener neemt ten onrechte aan dat de tuin van in
dieners perceel doorsneden wordt. De plangrens ligt
op de grens van het perceel op een afstand van 5 a 6

de provincie naar voren wordt gebracht is een ge
luidsscherm van ten minste vier meter hoog. Dit
scherm komt twee meter dichter bij het huis van
cliënt dan de huidige heg, op circa zes meter van de
gevel van de woning. Cliënt wil echter niet achter
een geluidsscherm wonen, de leefbaarheid van de

meter van de woning. De weg komt naar inschatting
op 12 meter van de woning te liggen. De hoogte van de
geluidsmaatregel is nog niet definitief bepaald. Ge
dacht wordt aan een hoogte van 4 meter. Dit scherm
komt op circa 10 meter van de woning. In dat verband
wordt verwezen naar het thema Woon- en leefklimaat.

nummer
4384565

woning wordt hierdoor aangetast.
4384566

De zienswijze komt overeen met dentieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384566

Indiener exploiteert een bedrijf met circa 3.500 m2

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP

winkelruimte. Met de komst van het tracé vervalt
een flink aantal parkeerplekken en tevens de uit
weg. Met het vervallen van de parkeerplekken kan
indiener niet voldoen aan de gemeentelijke parkeereis. Ook eventuele toekomstplannen, zoals
uitbreiding of verandering van bedrijfsvoering ter

voor het bedrijf van indiener heeft. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het
thema Planschade. Dat betreft ook mogelijke schade in
verband met de zendmast. De provincie benadrukt

plaatse, worden door het tracé beperkt.

overigens dat het vervallen van de uitweg gecompen
seerd wordt, zodanig dat de bereikbaarheid van het
bedrijf van indiener verzekerd is.

Indiener verwacht dat minder passanten het bedrijf
zullen bezoeken door de aanleg van de nieuwe weg.
Hij is afhankelijk voor de bedrijfsvoering van leve
ranciers. Door het amoveren van de bestaande oprit
(aan de N607), is het bedrijf (deels) niet meer be
reikbaar voor vrachtverkeer. Ook komen toekomst
plannen om het perceel anders in te delen in het
gedrang. Bovendien is in de onderhavige plannen
geen rekening gehouden met de bestaande zend
mast waar indiener een huurovereenkomst mee
heeft afgesloten op een gedeelte van zijn eigen
dommen.
4384567
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4384567

Het tracé komt op het perceel van indiener te lig
gen. Als gevolg hiervan is de provincie voornemens
om hem te onteigenen: hij zal volledig moeten wij

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft. van indiener. Zij spant zich ervoor
in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op

ken voor de komst van de N279. De locatie van
indiener ligt binnen het bestemmingsvlak van het
PIP. Omdat indiener echter nog geen akkoord heeft
met de provincie is hij genoodzaakt om zienswijzen
in te stellen en de onjuistheden van het plan aan de
orde te stellen. Op dit moment moet hij er namelijk

voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul
taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het
thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

vanuit gaan dat hij nog eigenaar blijft van de gron
den.
4384568

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384568

De N279 zal op slechts 75 meter van het woonperceel van indiener komt te liggen. Dit is een aantas
ting van het woon- en leefklimaat.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Woon- en leefklimaat.

4384569

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384569

Vertegenwoordigers van de provincie hebben in
middels meerdere gesprekken gevoerd met indie
ner. Indieners gronden zullen worden aangekocht in
verband met de realisatie van de weg. De locatie
van indiener ligt ook binnen het bestemmingsvlak

Het is juist dat met indiener gesprekken zijn gevoerd in
het kader van minnelijke verwerving van de gronden.
Inhoudelijk met betrekking tot indieners belangen
wordt opgemerkt dat de provincie zich bewust is van
de gevolgen die het PIP heeft voor indiener. Zij spant

van het PIP. Omdat indiener echter nog geen ak
koord heeft met de provincie is cliënt genoodzaakt
om zienswijzen in te stellen en de onjuistheden van
het plan aan de orde te stellen.

zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade.

4384570

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384570

Het tracé loopt, zo blijkt uit het ontwerpplan, over
de bedrijfsgronden van indiener. Hiermee komt de

. De provincie is zich bewust van de gevolgen die het
PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich

mogelijkheid om van het ene perceel naar het ande
re perceel te komen via de normale route te verval
len. Dit heeft bedrijfsschade tot gevolg.

ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.
Op voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste
resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener schadeloos
worden gesteld op basis van de daarvoor geldende
regelingen. In dat kader wordt verwezen naar het the
ma Planschade.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.
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nummer
4385507)
4384571

De locatie moet gezien worden als een samenhan-

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dier-

(inclusief
bijlage in
document
nummer
4385507)

gend geheel. Het agrarisch kinderdagverblijf heeft
een aantrekkingskracht op ouders aangezien op de
locatie een kinderdagverblijf is gerealiseerd met een
uitgebreide buitenactiviteit. Indieners kunnen hun
exploitatie niet simpelweg oppakken en in een loods
gaan zitten. De agrarische binding moet blijven

donk wordt verwezen naar het thema Omleiding Hel
mond. De provincie is zich bewust van de gevolgen die
het PIP heeft voor het bedrijf van indieners. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Om die reden is gedeeltelijk tegemoet gekomen
aan de zienswijze en is het plangebied van het PIP

bestaan. Met de komst van de weg is die combina
tie niet langer mogelijk. Inmiddels is het voorkeurs
tracé van het ontwerp-PIP bekend. Op de kaarten
van het plan is zichtbaar dat het tracé volledig over
het bedrijf komt te liggen. Indieners hadden concre
te plannen om de uitbreiding op de locatie door te

gedeeltelijk verkleind ter plaatse van het perceel van
indiener. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het
gewenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kaderVoor het overige
wordt verwezen naar het thema Planschade en het

zetten maar deze uitbreiding is definitief van de
baan vanwege de plannen van de N279. Een kin
derdagverblijf op een dusdanig korte afstand van de
nieuwe weg past niet binnen de kaders van een
goede ruimtelijke ordening. Ten slotte zullen ouders
ervoor kiezen om hun kinderen op een kinderdag

thema Uitvoeringsfase.

verblijf onder te brengen dat niet is gelegen aan een
drukke weg. De veiligheid en gezondheid van de
kinderen staat immers centraal.
4384571

Indiener plaatst vraagtekens bij het akoestisch on
derzoek dat is gebruikt voor het MER.

Voor wat betreft geluid wordt verwezen naar het the
ma Geluid en het onderdeel geluid in Identieke zienswijze-2.

4384572

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384572,
zie ook

Het eetcafé, met name gericht op vrachtwagenchauffeurs, is goed bereikbaar vanuit diverse rich-

Onderdeel van een verkeersveilige N279 is het reduce
ren van rechtstreekse aansluitingen op de N279. In dit

4383928

tingen en vanuit deze locatie is verdere verplaatsing
goed mogelijk. De parkeerplaats is door de grootte
en de goede bereikbaarheid dan ook een uitsteken
de stop voor passerende vrachtwagens. Door het
nieuwe wegtracé wordt de toegang van het bedrijf
ernstig beperkt. Het eetcafé is in de nieuwe situatie

kader komt de aansluiting Sluisweg op de N279 te
vervallen alsook de huidige tweezijdige aansluiting van
het eetcafé op N279. Voor het eetcafé resteert alleen
een rechtstreekse aansluiting op de N279 richting het
noorden. Verkeer vanuit zuidelijke richting moet omrij
den via de toekomstige ongelijkvloerse kruising bij

alleen nog rechtstreeks te bereiken voor de chauf
feurs vanuit Beek en Donk. Door de aanleg van het
tracé wordt indieners perceel bestemmingsplantechnisch en feitelijk ingesloten.

Boerdonk. Inzet vanuit de provincie is vooralsnog een
afhandeling via planschaderegeling. Tegelijkertijd
wordt, samen met gemeente Meierijstad, gekeken
naar de mogelijkheid van verplaatsing naar een andere
locatie binnen Meierijstad.

Indiener vraagt zich af waarom de plangrens van het
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PIP om zijn percelen is gelegd waardoor het eetcafé
aan drie zijden wordt ingesloten.

De grond naast het eetcafé is niet nodig voor het hui
dige project.

Indiener vindt dat de provincie voorafgaand aan de
vaststelling van het PIP duidelijkheid moet scheppen
over de inrichting met inbegrip van de geluidwerende voorzieningen.
4384573

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384573

In het ontwerp van het nieuwe tracé zijn de gron
den van indiener benodigd voor de aanleg van de
weg en bijbehorende voorzieningen zoals bermen
en watergangen. Het plan zorgt voor een forse
inbreuk op de beschikbare bedrijfsoppervlakte.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul

Concreet gaat het om 3.000 m2. Dit leidt tot vermo
gensschade. Ook ontstaat rendementsverlies van de
geplaatste zonnepanelen.

taat zal leiden. In dat geval zal indiener schadeloos
worden gesteld op basis van de daarvoor geldende
regelingen. In dat kader wordt verwezen naar het the
ma Planschade.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384574

ze - 2.
4384574

Indiener stelt vast dat een gedeelte van zijn perceel
noodzakelijk is om de weg te realiseren. Hij zal hin
der ondervinden van de manier waarop de N279 zal
worden verlegd.

Verwezen wordt naar het thema Planschade en naar
het thema Woon- en leefklimaat.

4384575

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384575

Door de komst van het tracé dichtbij de eigendom
men van indiener ondervindt hij schade. Eventuele
uitbreidingswensen komen in het gedrang en de
logistieke routes worden beperkt.

Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4384576

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4384576

Voor de bereikbaarheid van het bedrijfsterrein van
indiener vormt de nieuwe aanleg van de weg ter

Het voorkeursalternatief zorgt voor een verbetering
van de doorstroming van het verkeer op de N279, de

hoogte van de rotonde op de Gemertseweg te Beek
en Donk een probleem. De slingerbewegingen die
gemaakt moeten worden om van rijbanen te wisse
len, het twee maal wachten om links af te slaan en
de traagheid waarmee volle vrachtwagens de be
treffende bochten kunnen nemen zal tot opstop

aansluitingen en nabij gelegen andere wegen en on
derliggend wegennet. De nieuwe aansluiting Gemert
zorgt voor voldoende verkeersafwikkeling om het ver
keer in de toekomst af te kunnen wikkelen. De kruisin
gen van de op- en afritten van de N279 met de
N272/N615 worden voorzien van slimme verkeerslich

pingen leiden op de route van en naar het bedrijfs
terrein van indiener. Verder is de afslag richting
Asten geconstrueerd met een bocht van 180 gra-

ten, welke op elkaar zijn afgestemd (koppeling). zodat
niet twee maal gewacht behoeft te worden, maar bij
het 2e verkeerslicht kan worden doorgereden. Middels
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den. Een volle vrachtwagen zal die bocht enkel
stapvoets kunnen nemen, waardoor het verkeer
achter die vrachtwagen zich zal ophopen. Het is
twijfelachtig of de vrachtwagen na de betreffende

gedetailleerde kruispuntberekeningen en verkeerssimulaties is gecontroleerd en vastgesteld dat de ver
keerslichten het toekomstige verkeer in (ruim) vol
doende mate kunnen afwikkelen.

bocht weer voldoende snelheid kan maken om op
de juiste snelheid in te stromen tussen het andere
verkeer op de N279 richting Asten. Indiener de
gevolgen weten als het alternatief wordt gehan
teerd dat het verkeer vanuit Lieshout/Beek en Donk
niet linksaf moet slaan richting Asten, maar juist

De vormgevingskeuze van de aansluiting Gemertseweg
heeft te maken met de grootste hoofdstroom op de
kruising. De grootste hoofdstroom vanaf de
N272/N615 naar de N279 betreft het verkeer vanuit
Boxmeer/Gemert in de richting van Helmond. Dit ver
keer kan door de gekozen vormgeving van de kruising

rechtsaf. In dat geval kan het vrachtverkeer zijn
snelheid behouden.

middels een vrije rechtsafbeweging langs het verkeers
licht. Indien deze invoegbeweging andersom aan wordt
gelegd (het verkeer vanuit Beek en Donk/Lieshout kan
dan rechtsaf), zal de grootste hoofdstroom vanuit
Boxmeer/Gemert linksaf moeten slaan wat een nadelig
effect heeft op de gehele verkeersafwikkeling van de

nummer

kruising.
Het ontwerp voldoet aan alle landelijke richtlijnen ten
aanzien van een verkeersveilig wegontwerp, zodat
boogstralen en lengtes van bv. in- en uitvoegstroken
ruim voldoende zijn om het verkeer op een verkeers
veilige manier goed te laten doorstromen.
4384577

4384578

Indiener geeft aan dat de directe inrit op de N272,
een 80km-weg, onderaan een talud, waar net de
weg net overgaat van een 2 naar 1-baansweg een
bijzonder ongewenste en gevaarlijke situatie is. Een
brede oprit zoals op dit moment aanwezig is, is een

Wat betreft de inrit en waterberging wordt verwezen
naar het thema Uitvoeringsfase en het thema Planschade. Wat betreft waterberging zal in de uitvoerings
fase een waterhuishoudingsplan worden opgesteld,
waarin wordt gewaarborgd dat er geen wateroverlast

vereiste voor de bedrijfsvoering. Door de komst van
het talud wordt het terrein in de directe omgeving
van het perceel van cliënt opgehoogd, waardoor
indiener wateroverlast verwacht.

optreed. Daarnaast zijn er op het gebied van water
enkele besluiten van het waterschap Aa en Maas no
dig, zoals een watervergunning (gebruik waterstaats
werk) en melding Keur. Hierin controleert het water
schap of de gestelde regels worden nageleefd.

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.
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Door de komst van het tracé worden de gronden
van indiener doorkruist en zal de toegang tot de
gronden en de woning van cliënt worden belem

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen naar het thema Omleiding Hel
mond. De provincie is zich bewust van de gevolgen die

merd. Het tracé doorsnijdt het bouwblok. Hierdoor
wordt de bedrijfsvoering van indiener flink belem
merd. De bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen
en voorzieningen, waaronder de sleufsilo, verslech
tert en zal voor sommige bouwwerken onmogelijk
worden. Indiener wenst de inrit aan de Gemertse-

het PIP heeft voor het bedrijf van indieners. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar

weg te behouden.

het thema Planschade.

Voor de toekomstige N279 is er een geluidsscherm
gepland voor de woning van Indiener. Wat echter
ontbreekt is een geluidsscherm voor de oprit van de
N279 die nog dichter bij de woning zal komen te

Verwezen wordt naar het thema Geluid en het
thema Uitvoeringsfase.

nummer
4384578

4384578

liggen. Ook zal er meer overlast zijn van optrekken
de personenauto's en vrachtwagens dan wanneer
deze op volle snelheid voorbij komen. Mocht een
geluidswal worden gerealiseerd dan wenst cliënt
ook inspraak in de wijze waarop de geluidswal
wordt geprojecteerd en wat voor materiaal wordt
gebruikt ter realisatie van de wal. Ook is geen voor
waardelijke verplichting in het plan opgenomen dat
de geluidswal op de beschermende hoogte zal blij
ven.
4384579

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

ze - 2.
4384579

Het tracé komt op het perceel van indieners te
liggen. Als gevolg hiervan is de provincie voorne
mens om hen te onteigenen. Vertegenwoordigers
van de provincie hebben inmiddels meerdere ge

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant zich er
voor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul

sprekken gevoerd met indieners. De vertegenwoor
digers hebben laten weten dat het object zal wor
den aangekocht in verband met de realisatie van de
weg. De locatie van indieners ligt ook binnen het
bestemmingsvlak van het PIP. Omdat echter nog
geen akkoord hebben met de provincie en omdat

taat zal leiden. In dat kader wordt verwezen naar het
thema Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

planologisch het voorliggend plan niet de eigen
dommen van indieners omsluit, zijn zij genoodzaakt
om zienswijzen in te stellen en de onjuistheden van
het plan aan de orde te stellen.
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Indiener verzoekt om een gesprek. De woning ligt in
de huidige situatie op 10 meter van de N279 en er is
nu reeds sprake van een overbelaste situatie wat

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft. Zij spant zich ervoor in die gevol
gen zo beperkt mogelijk te houden. Om die reden is

betreft geluidshinder en fijnstof. Door de aanleg van
de weg zal overlast van geluid en fijnstof toenemen.
Als oplossing daarvoor wordt een geluidsscherm
direct voor de woning geplaatst, maar dat verslech
tert het uitzicht.

gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de zienswijze en is
het plangebied van het PIP gedeeltelijk verkleind ter
plaatse van het perceel van indiener. Voor het overige
wordt verwezen naar het thema Planschade en het
thema Uitvoeringsfase.
Voor wat betreft overlast wordt verwezen wordt naar

nummer
4384643
/4384644

het thema Woon- en leefklimaat en het thema Geluid.
Uit het akoestisch onderzoek (zie bijlage 32 van de
toelichting: Oplegnotitie geluid N279 Veghel-Asten)
blijkt dat de woning staat aangemerkt als saneringswoning op de landelijke saneringslijst. Ter hoogte van de
woning worden geen aanpassingen aan de weg uitge
voerd. De geluidbelasting is wel zodanig hoog dat op
basis van het provinciaal beleid een scherm wordt
geplaatst. Hierdoor zal de geluidbelasting afnemen.
Om de sanering volledig af te ronden zal aanvullend
onderzoek naar het binnenniveau moeten worden
uitgevoerd om te bezien of aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit valt buiten het project voor
aanpassing van de weg. Ook zal nog moeten worden
bekeken of een scherm ter plaatse realiseerbaar is.
Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.
4384646

Indiener verzoekt om 2 x 2 banen in Helmond, van

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

wege:
- verkeersdruk in Helmond/Venray;
- mogelijkheden voor de A67;
- vestiging van toekomstige bedrijven aantrekkelijk
maken;
- de kosten om direct 2 x 2 banen aan te leggen
zijn kleiner dan over 5 of 10 jaar nog 1 x 2 banen
aan te leggen;
- er is al geen Ruit gegeven.
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Indiener heeft het pand aan de Rembrandtlaan in
Veghel aangekocht primair vanwege de zichtlocatie
aan de N279. Door de voorgestelde plaatsing van

Verwezen wordt naar het thema Geluid. De exacte
plaatsing en de vormgeving van geluidwerende voor
zieningen wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwo

het geluidscherm met een hoogte van 4 meter zal
het pand vanaf de N279 onvoldoende of niet zicht
baar zijn. Indiener verzoekt het geluidscherm in
lengte in te korten en op een andere wijze te pro
jecteren zodat het scherm aan het einde afrondt.
Indiener verzoekt om een gedetailleerde tekening

nenden worden daar bij betrokken. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase.

nummer
4384761

van de plaats van de schermen, een beschrijving van
de schermen en een afbeelding van het soort te
plaatsen schermen. Ook verzoekt indiener om een
afweging die is gemaakt tussen geluidreductie en
verkeersveiligheid.
4384761

4384761

4384761

Het in het akoestisch rapport geprojecteerde ge
luidscherm loopt door tot op de kruising Rembrandtlaan en N279. Vanuit verkeersveiligheid ont

Verwezen wordt naar het thema Geluid. De exacte
plaatsing en vormgeving van geluidwerende voorzie
ningen wordt in de uitvoeringsfase bepaald. Omwo

staat hierdoor een onwenselijke situatie.

nenden worden daarbij betrokken. Verwezen wordt
naar het thema Uitvoeringsfase.

Door de verbreding van de rijstroken naar 2 x 2 zal

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit

de grote oude plataan en andere waardevolle be
planting in de groenstrook langs het pand gekapt
moeten worden. Indien behoud van de bomen niet
mogelijk is verzoekt indiener in de nabijheid van het
pand nieuwe bomen aan te planten.

en het thema Uitvoeringsfase. Op de kap van bomen is
de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.
Dit houdt een vergunningenprocedure in, waarbij in
diener tezijnertijd gebruik kan makan van de rechts
middelen bezwaar en beroep.

Indiener maakt bezwaar tegen de voorgestelde
plaatsing van het geluidscherm van 4 meter hoog
waardoor het pand vanaf de N279 rijdend in zuide
lijke richting (richting Asten) onvoldoende of niet
zichtbaar is. Indiener maakt bezwaar tegen de situe
ring van het geluidscherm dat door loopt tot op de

Geluidwerende voorzieningen zijn nodig ter afscher
ming van geluid naar de achterliggende woningen. In
de uitvoering zal bekeken worden op welke wijze de
plaatsing van de geluidwerende voorzieningen wordt
vormgegeven. Voor het overige wordt verwezen naar
het thema Uitvoeringsfase.

kruising Rembrandtlaan en N279. Vanuit verkeers
veiligheid ontstaat hierdoor een onwenselijke situa
tie.
4384761

Indiener maakt bezwaar tegen verbreding van de
rijstroken naar 2 x 2, omdat de grote oude plataan

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit.

en andere waardevolle beplanting in de groenstrook
langs het pand gekapt moeten worden.
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Er is geen enkele noodzaak aangetoond voor de
omleiding. Indiener verzoekt om de aanpak te her
zien en te kiezen voor een slimme aanpak ter verbe
tering van de verkeersveiligheid en verkeersdruk in

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond. Voorliggend PIP
beoogt de doorstroming en de verkeersveiligheid van
de N279 te verbeteren. Verbetering van de mogelijke

Bakel omlaag te brengen.

verkeersproblematiek in Bakel is een mogelijk gevolg,
maar behoort niet tot het primaire doel van dit plan.

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384805

Indiener maakt bezwaar tegen de Omleiding Hel
mond. Dit zal een behoorlijke waardevermindering

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Planschade.

betekenen.
4384822

Indiener is woonachtig op de agrarische bedrijfslo
catie in een mantelzorgwoning. Het agrarische be
drijf wordt doorsneden door het PIP en daardoor
komt de woonsituatie van indiener in het gedrang.

In welke zin indiener rechtstreeks getroffen wordt door
het PIP maakt de zienswijze niet geheel duidelijk. De
provincie maakt uit de zienswijze op dat zijn woonsitu
atie rechtstreeks samenhangt met de exploitabiliteit

De cumulatie van plannen, regelgeving en grondverwervingsprocessen hebben indiener sinds 2006
gehinderd in emotionele en psychische zin.

van het agrarische bedrijf waar zijn woning deel van uit
maakt. Mocht het agrarische bedrijf inderdaad financi
eel nadeel ondervinden, dan staan daar de mogelijkhe
den voor open als genoemd in het thema Planschade.
Langs die weg kan ook het nadeel van indiener worden
meegenomen.
De emotionele en psychische hinder, wat daar ook van
zij, behoort niet tot de aspecten waarmee in een ruim
telijke procedure rekening behoort te worden gehou
den.

4384822

De keuze voor het bestaande tracé (hoofdalterna
tief 1, subalternatief 4a) is een keuze die niet alleen
optimaal voldoet aan de gestelde doelen, maar ook
vanuit milieutechnisch en kostentechnisch perspec
tief bezien de meest gerede keuze betreft. Doordat
er dus een betere oplossing voor het bestaande

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

tracé voorhanden is, is er geen noodzaak om te
kiezen voor een nieuwe weg. Het bestaande tracé
volgen voldoet aan de doelstellingen en is de beste
oplossing. Gepleit wordt voor aanpassing van het
voorkeursalternatief op dit punt.
4384822

Het is onduidelijk wat de effecten van het vracht
verkeer op de veestapel zullen zijn, doch is het in-
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diener overduidelijk dat sprake is van een verhoging
van stress voor de dieren als gevolg van trillingshinder.

de relatie tussen trillingshinder als gevolg van wegver
keer en stress bij (landbouw) dieren, dit is geen aspect
dat in het kader van een ruimtelijke procedure relevant
is te achten.

4384822

Er is in het plan een voorwaardelijke verplichting
opgenomen in verband met geluidsbelasting. In de
onderbouwing wordt geschreven dat er verder
wordt gegaan dan dat wettelijk is vereist. De voor

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

waardelijke verplichting die is opgenomen in het
plan eist dat laatste niet. Daarmee is de planregel
dus niet in overeenstemming met de toelichting en
onderbouwing van het plan. Het ontwerp-PIP omvat
geen aanvullende maatregelen en is daardoor in
strijd met Wet geluidhinder.
4384822

De omleiding Dierdonk scoort zeer slecht op het
onderdeel landbouw in het MER. Ten opzichte van
het bestaande tracé vindt er een aanzienlijke ver
slechtering plaats van de landbouwstructuur en
agrarische bedrijvigheid in het gebied. Alleen al op

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.
In het MER is met behulp van ArcGIS bepaald hoeveel
agrarische bouwblokken (dat is een kavel waarop be
bouwing staat of mag staan) en gebouwen per alterna
tief en variant worden geraakt of doorsneden. Die

grond van dit argument dient het voorkeursalterna
tief te worden verlaten en dient het ontwerp-PIP te
worden aangepast naar hoofdalternatief 1. De con
clusies van het MER zijn gebagatelliseerd. Het aantal
te amoveren bedrijven wordt bepaald door de agra
rische bedrijfslocaties (bouwvlakken) binnen de

methode levert een representatief beeld op van het
aantal agrarische bedrijven dat geamoveerd moet
worden.

plangrenzen op te tellen. Er wordt geen rekening
gehouden met niet-exploitabele bedrijven in de
directe omgeving van het tracé.
4384822
4384822

4384838

Het woon- en leefklimaat van indieners zal verslech
teren door de komst van de weg.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

De noodzakelijke compensatie, kwaliteitsverbete

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie

ring en landschappelijke inpassing komt ter plaatse
van het eigendom van cliënt buiten het plangebied
te liggen.

en het thema Ruimtelijke kwaliteit.

Indiener maakt bezwaar tegen het plan. Het be
zwaar richt zicht op de verandering van de N279 en

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

de problemen die daarmee gecreëerd worden.
4384838

Indiener's bezwaar richt zich op het belang van/het
aantonen van nut en noodzaak van de aanleg van
nieuwe wegen.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4384838

Indiener's bezwaar richt zich tegen de voorgestelde
natuurcompensatie maatregelen die volgens het
beleid meerwaarde opleveren.

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
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Indiener's bezwaar richt zich op de gepretendeerde
innovatieve wijze hoe de weg wordt aangepaktIndiener geeft aan dat afgelopen jaren bij presenta

Er worden wel degelijk innovatieve technieken toege
past, echter deze hoeven geen plek te krijgen in het
bestemmingsplan. Zo wordt Smart Mobility toegepast.

ties als speerpunt bij opwaardering innovatieve
technieken werden genoemd. Deze innovatieve
technieken zijn niet opgenomen in het PIP.

Smart Mobility is een verzameling van technologische
maatregelen en slimme mobiliteitsdiensten om reizigersgedrag te veranderen, doorstroming en leefbaar
heid te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergro
ten. Smart Mobility heeft geen ruimtelijke relevantie,
waardoor het niet als voorwaardelijke verplichting in

nummer
4384838

het PIP kan worden verankerd. Bovendien is Smart
Mobility weliswaar belangrijk om de doelen van de
wegverbetering te bereiken maar kan het daarvoor
niet als noodzakelijke voorwaarde worden aangemerkt.
Daarvoor kan nog met te weinig zekerheid over het
effect van de maatregelen worden gesproken. Voor de
N279 Veghel-Asten betekent dit de ontwikkelingen van
Smart Mobility worden gemonitord. Mocht blijken dat
de toename van het verkeer op termijn niet (alleen)
met Smart Mobility-oplossingen kan worden opgevan
gen, dan kan de verbreding naar 2 x 2 rijstroken zonder
kostbare aanpassingen van de ongelijkvloerse aanslui
tingen worden gerealiseerd.
4384859

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aangetoond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4384889

Indiener maakt bezwaar tegen het PIP en dan met
name de omleiding bij Dierdonk om een aantal
redenen:

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond,
naar het thema Woon- en leefklimaat en het thema
Ruimtelijke kwaliteit.

- de leefbaarheid/woongenot van omwonenden
wordt aangetast;
- de omleiding leidt tot waardevermindering;
- bosgebied de Bakelse -Beemden wordt aangetast
door uitstoot van NO2;
- er is geen aantoonbare noodzaak om te kiezen
voor een nieuwe weg, de duurste variant en de
lange omleiding om Dierdonk.
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Indiener maakt bezwaar tegen de N279 en dan met
name de lange omleiding bij Dierdonk, vanwege:
- aantasting woon- en leefgenot;
- waardevermindering perceel;

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

- aantasting bosgebied De Bakelse - Beemden aan
twee kanten;
- noodzaak is aangetoond voor het kiezen van een
nieuwe weg en de duurste variant.
4384900

Indiener stelt hoofdoplossingen en deeloplossingen
voor om het verkeer naar Eindhoven-Noord en naar
Helmond centrum een andere route te bieden

De provincie neemt kennis van het alternatief. Het
komt niet voor honorering in aanmerking nu het, bui
ten het bereik van het project valt.

waardoor er tot circa 80% minder verkeer op de
Beekse brug zal zijn.
Bovendien wordt getwijfeld aan de nut en noodzaak
van de omleiding Dierdonk

Overigens maakt de Beekse brug geen onderdeel uit
van de N279. Er is inmiddels een separate studie op
gestart (Studie Bundelroutes), die inzicht gaat geven op
verkeersbewegingen op de N615, inclusief Beekse Brug
en het Middengebied. Dit omdat de verkeersbewegin
gen door meerdere factoren wordt beïnvloed dan
alleen de aanpassing van de N279.
Voor wat betreft nut en noodzaak wordt verwezen
naar het thema Nut en noodzaak en het thema Omlei
ding Helmond.

4384975

Indiener geeft aan dat vanwege het plan voor de

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dier-

omleiding hij zijn grondgebonden agrarische bedrijf
niet langer kan exploiteren en wenst hiervoor volle
dige schadeloosstelling op grond van een volledige
reconstructie van het bedrijf elders.

donk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust dat het perceel
van indiener wordt doorkruist. Het perceel was en is
bestemd als agrarisch met waarden. Er heeft in het
bestemmingsplan, zowel nu als vroeger, nooit een
bouwblok op gelegen.
Voor een eventueel bedrijf zijn in het verleden geen
milieumeldingen gedaan.
Verder wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfa
se en het thema Planschade.

4384975

Het voorkeursalternatief scoort veel slechter dan
hoofdalternatief 1, welke over het bestaande tracé
loopt. De noodzaak voor de omleiding is daarmee
afwezig. Indiener pleit voor aanpassing van het
voorkeursalternatief op dit punt.

Verwezen wordt naar Omleiding Helmond.

4384975

Het nut en noodzaak voor de omleiding ontbreekt
tevens, doordat geen rekening is gehouden met een
ruimtebeslag voor 2 x 2 rijstroken. Met de geplande
2x1 rijstroken voldoet het huidige tracé en is op dit
punt geen PIP noodzakelijk.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Omleiding Helmond en het thema 2 x 2 rijstro
ken.
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4384975

In het MER is geen rekening gehouden met het
bedrijf van cliënt, waardoor een onzorgvuldige be
oordeling van het onderdeel landbouw heeft

Het perceel was en is bestemd als agrarisch met waar
den. Er heeft in het bestemmingsplan, zowel nu als
vroeger, nooit een bouwblok op gelegen.

plaatsgevonden.

Voor een eventueel bedrijf zijn in het verleden geen
milieumeldingen gedaan.
Verder wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfa
se en het thema Planschade.

4384975

Indiener stelt dat ten aanzien van de landschappe
lijke inpassing de plangrenzen zodanig dienen te
worden aangepast dat de verplichte en bovenwet
telijke inpassing als vastgelegd in het ruimtelijk
kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan en het glo
baal landschapsplan integraal onderdeel uitmaken

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit.

van het planologisch besluit. Indien het plan niet
wordt aangepast ontbreekt het aan juridische bor
ging voor het realiseren van de noodzakelijke land
schappelijke inpassing als beschreven in het ruimte
lijk kwaliteitsplan, beeldkwaliteitsplan en globaal
landschapsplan.
4385024

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4385024

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar identieke zienswijze - 1.

4385179

Indiener stelt dat de zienswijze ontvankelijk is en

De zienswijze is binnen de termijn ingediend. Daar

dat ze belanghebbende is.

naast is een ieder gerechtigd om een zienswijze in te
dienen.
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Indiener exploiteert een intensieve veehouderij
(kalkoenen)
met
daarnaast
een
akker
bouw/tuinbouwbedrijf. Het eigendom van indiener
is hoofdzakelijk geconcentreerd rondom de bedrijfs

De effecten van stikstofdepositie op Natura 2000gebieden van het VKA voor de N279 Veghel - Asten zijn
onderzocht en beschreven. Verwezen wordt naar
bijlage 5 bij het MER. Ingevolge artikel 2.12 van het

locatie. Door de aanwezigheid van een aanzienlijk
arsenaal aan grond, kan de intensieve veehouderij
voldoen aan de in de Verordening Ruimte opgeno
men normen voor de BZV. Door de aanleg van de
N279 conform het ontwerp-PIP komt de weg met
het daarbij behorende verkeer op een afstand van

Besluit natuurbescherming zijn projecten ten aanzien
van hoofdwegen die worden gerealiseerd op een gro
tere afstand dan 3 km vanaf een Natura 2000-gebied
vergunningvrij. Aangezien de N279 geen hoofdweg is,
zijn aan de hand van een AERIUS Calculator berekening
de effecten van de weg op Natura-2000 gebieden be

300 meter van het bedrijf van indiener te liggen en
neemt de uitstoot van stikstof, fijn stof alsmede het
geluid, aanzienlijk toe t.o.v. de huidige situatie. Bij
eventuele wijziging in de bedrijfsvoering van indie
ner en/of uitbreiding kan de toename van fijn stof,
stikstof e.d. betekenen dat niet langer kan worden

paald. De uitkomsten van die berekening zijn ter be
oordeling aan de Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN) voorgelegd. Bij bericht van 12 juli 2018 heeft
de ODBN als haar conclusie laten weten dat de uitkom
sten niet leiden tot verhoging van stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden. Op grond daarvan kan op voor

voldaan aan de eisen neergelegd in de Verordening
Ruimte v.w.b. de BZV.
Gecumuleerd met eerdere ruimtelijke besluiten van
het college creëert het ontwerp-PIP een zodanig
nopende situatie dat in redelijke wijze niet te ver
onderstellen is dat het bedrijf nog enige toekomst

hand met zekerheid worden uitgesloten dat door of
vanwege het inpassingsplan N279 Veghel - Asten signi
ficante effecten op Natura 2000-gebieden ontstaan.
Het PIP is daarmee, voor wat betreft de effecten van
stikstof, uitvoerbaar.

kent. In onderhavige zienswijze wordt primair de
noodzaak van het ontwerp-PIP in de huidige vorm
bestreden. Subsidiair wordt gevorderd dat de door
de provincie toegepaste salami-tactiek stopt en er
een integrale oplossing voor de onderneming van
indiener wordt gevonden.

Indiener gaat ervan uit dat uitstoot van fijn stof en
geluid aanzienlijk toeneemt. Dat zou het geval zijn als
de verkeersintensiteiten aanzienlijk toenemen ten
opzichte van de autonome situatie. Uit het MER blijkt
echter dat door de opwaardering van de N279 de
doorstroming verbetert en er sprake is van een geringe
verkeersaantrekkende werking. Er zijn daarom beperk
te wijzigingen in verkeersintensiteiten op het aanslui
tend wegennet te zien. Het hoofdwegennet wordt niet
zwaarder belast. De wijzigingen in verkeersintensitei
ten op de aansluitende N-wegen zijn beperkt (o.a.
N270, N272 en N615). De verkeersintensiteit neemt
daar toe met maximaal 5%.
Het MER wijst verder uit dat met betrekking tot lucht
kwaliteit overal wordt voldaan aan de wettelijke
grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide, ook voor
wat betreft geluid blijft het onder de 50 dB ter plaatse
van de woning van indiener. Het geluidniveau neemt
slechts gering toe, en wordt beperkt door doelmatige
maatregelen.
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Uit de alternatievenoverweging uit het MER blijkt
dat de keuze voor het bestaande tracé (hoofdalter
natief 1, subalternatief 4a) een keuze is welke niet

Om te komen tot een gedragen voorkeursalternatief is
een intensief proces met de regio doorlopen. Betrok
ken gemeenten, het waterschap Aa en Maas en Rijks

alleen optimaal voldoet aan de gestelde doelen,
maar ook vanuit milieutechnisch en kostentechnisch
perspectief bezien de meest gerede keuze betreft.
Doordat er dus een betere oplossing voor het be
staande tracé voorhanden is, is er geen noodzaak
om te kiezen voor een nieuwe weg. Het bestaande

waterstaat Zuid-Nederland zijn in de Stuurgroep N279
Veghel - Asten vertegenwoordigd. Deze Stuurgroep is
vanaf de start van de m.e.r. procedure betrokken ge
weest en met haar is elke stap in het proces om te
komen tot een gedragen voorkeursalternatief doorlo
pen. Op 26 juni 2017 heeft de Stuurgroep N279 Veg-

tracé volgen voldoet aan de doelstellingen en is de
beste oplossing. Gepleit wordt voor aanpassing van
het voorkeursalternatief op dit punt.

hel-Asten op basis van de onderzoeksgegevens uit de
concept MER en aanvullende onderzoeken zich in
meerderheid uitgesproken voor een combinatie van de
alternatieven 1 en 3: een 'toekomstbestendig tracé',
bestaande uit 2x1 rijstroken, met bestaand tracé Veghel en Omleiding Helmond. Gedeputeerde Staten na

nummer
4385179

men de keuze van de Stuurgroep over in hun besluit
van 11 juli 2017. Gezien het uitvoerig doorlopen proces
met de betrokken partijen is de provincie niet voorne
mens om dit besluit te heroverwegen.
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Nut en noodzaak voor het huidige voorkeursalternatief, c.q. het ontwerp-PIP, ontbreekt tevens op
grond van het feit dat niet is aangetoond dat thans
reeds een tracé van tweemaal twee rijstroken (2 x

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak,
naar het thema 2 x 2 rijstroken en naar het thema
Planschade

2) noodzakelijk is. Er wordt immers gekozen voor
een omleiding met tweemaal één rijstrook. Dit on
derstreept het feit dat het huidige tracé in beginsel
voldoet en de omleiding in het geheel niet nodig is.
Indien als argument wordt aangedragen dat op
termijn een uitbreiding noodzakelijk is, dan is dit
thans een non-argument in de onderbouwing voor
het voorkeursalternatief en daarmee de gekozen
tracering. Immers, mocht zich in de toekomst alsnog
een noodzaak tot het vergroten van de capaciteit
naar 2 x 2 aandoen, dan kan alsdan een houdbaar
PIP worden opgesteld, waarbij alsdan ook duidelijk
heid wordt verschaft over het daadwerkelijk beno
digd ruimtegebruik.
De huidige planologische inpassing van het tracé
faalt en doet tevens geen recht aan de belangen
van de individuele eigenaren en specifiek de belan
gen van cliënt. Er is in de huidige tracering nog geen
rekening gehouden met het ruimtegebruik bij de
uitbreiding naar 2 x 2 rijstroken. Dat wil zeggen dat
na afronding van het voorliggend plan er opnieuw
door uw provincie zal worden gestart met planvor
ming voor uitbreiding van het tracé, opdat indieners
zich opnieuw geconfronteerd zien met de schaduwschade die deze voorbereiding met zich meebrengt.
Daarnaast ontslaat de provincie zich van de ver
plichting tot volledige reconstructie van bestaande
bedrijven in het gebied - waaronder het bedrijf van
indiener - door steeds een hapje van het eigendom
af te bijten. Het eigendomsrecht van indiener wordt
hiermee onevenredig aangetast, waardoor geen
sprake meer is van een 'fair balance'.
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Indiener stelt dat ten aanzien van de landschappelijke inpassing de plangrenzen zodanig dienen te
worden aangepast dat de verplichte en bovenwet

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit.

nummer
4385179

telijke inpassing als vastgelegd in het ruimtelijk
kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan en het glo
baal landschapsplan integraal onderdeel uitmaken
van het planologisch besluit. Indien het plan niet
wordt aangepast ontbreekt het aan juridische bor
ging voor het realiseren van de noodzakelijke land
schappelijke inpassing als beschreven in het ruimte
lijk kwaliteitsplan, beeldkwaliteitsplan en globaal
landschapsplan.
4385222

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswijze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385281

De voorkeursvariant zal naar verwachting wel zorgen voor een betere doorstroming op de N279
maar zorgt niet voor een zodanige verleiding van de
verkeersdeelnemer dat deze kiest voor de N279
voor zijn doorreis naar Eindhoven. Dit rechtvaardigt

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

het standpunt dat alvorens het PIP N279 definitief
wordt, eerst de gevolgen van een 2 x 2-variant op
de verkeersontwikkeling in het middengebied in
zichtelijk moet worden gemaakt. Streven zou moe
ten zijn dat bij een juiste uitvoering van de N279 het
aantal verkeersbewegingen naar het middengebied
afneemt.
4385281

Indiener vraagt zich af of niet te snel gekozen is
voor een omleiding bij Dierdonk. Terwijl hierboven
genoemde maatregelen niet zijn meegewogen. Dit
had naar zijn mening in het MER moeten gebeuren.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

Mogelijk is het opofferen van het bosgebied ten
noordoosten van Dierdonk dan niet nodig.
4385281

Indiener is van mening dat mitigerende maatrege
len voor beschermde soorten getroffen moeten
worden ruime tijd voordat de werkzaamheden aan

Op de uitvoering van de werkzaamheden is de Wet
natuurbescherming van kracht. Krachtens deze wet
worden de natuurbelangen beschermd waar indiener

de N279 Veghel-Asten gaan plaatsvinden. Hiermee
moet worden voorkomen dat beschermde soorten
al zijn verdwenen voordat mitigerende maatregelen
zijn genomen of dat beschermde soorten niet tijdig
een mitigerende maatregel hebben gevonden. Er
dient daarom voor de definitieve vaststelling van

op doelt. Een uitvoeringsplan als voorwaarde voor de
vaststelling van het PIP is niet wettelijk vereist.

het PIP een uitvoeringsplan te komen waarbij in
zichtelijk wordt wanneer de mitigerende en com-
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penserende maatregelen worden genomen.

4385281

Omleidingen tijdens de werkzaamheden dienen
voorkomen te worden omdat deze zorgen voor

Het PIP voorziet niet in omleidingen tijdens de werk
zaamheden.

onacceptabele verkeersdrukte op wegen die daar
niet voor ingericht zijn. Indiener pleit er daarom
voor om omleggingen langs het huidige tracé te
realiseren, zodat deze in een later stadium als
vluchtstrook of 2e baan kunnen worden gebruikt.
4385281

De Professor Dondersweg zal ter hoogte van de
N272 worden afgesloten en overgaan op een fiets
pad. Hierdoor zal de bereikbaarheid van de landbouwpercelen in de omgeving van de Professor
Dondersweg verminderen. Dit is onwenselijk.

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro
fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier
plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. Voor omrijdschade is een voorziening
beschikbaar. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4385305

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385305

Indiener geeft aan de keuze voor het lange, duurde
re en door de natuur lopende traject bij Dierdonk
niet te begrijpen. Indiener geeft aan dat dit niet de
beste oplossing is.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4385308

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385308

Indiener begrijpt de keuze voor het traject bij Dierdonk niet, aangezien het langer en duurder is en
door de natuur loopt.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Natuurcompensatie.
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Indieners zijn het niet eens met de omleiding om
Dierdonk bij Helmond. Naar het oordeel van cliën
ten is de keuze voor de omleiding onvoldoende
zorgvuldig tot stand gekomen, niet gebaseerd op

Het verwijt van vooringenomenheid legt de provincie
naast zch neer. Verwezen wordt naar het thema Om
leiding Helmond.

juiste, actuele, gegevens en in ieder geval onvol
doende gemotiveerd. Gelet op de grote negatieve
effecten van de omleiding voor mens en milieu valt
redelijkerwijs niet in te zien waarom voor de omlei
ding wordt gekozen, terwijl de omleiding niet of
nauwelijks positieve effecten met zich brengt, zelfs
niet in vergelijking met de alternatieven die zijn
onderzocht. Naar het oordeel van indieners heeft
de provincie er blijk van gegeven te handelen op
basis van vooringenomenheid, hetgeen in strijd is
met de Awb.
4385313

De omleiding en de geplande groenvoorzieningen
zijn deels voorzien over gronden die aan indieners
in eigendom toebehoren. Het betreft een opper
vlakte van ca 4 hectare. Als gevolg van de aanleg
van de omleiding rond Dierdonk wordt hun woonen leefklimaat ernstig aangetast. Zij zullen met een

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en het thema Planschade, wat betreft het uitzicht
wordt verwezen naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit
en Uitvoeringsfase.

toename van hinder door geluid, lucht- en lichtverontreiniging te maken krijgen terwijl ook hun uit
zicht ernstig wordt aangetast. Daar komt bij dat
indieners voor hun bedrijf afhankelijk zijn van de
gronden waarop de weg is gepland. Naast deze
gronden die zij zullen moeten afstaan geldt dat er
niet of zeer slecht te bewerken stukken grond als
'overhoek' resteren doordat de grond van cliënten
wordt ingeklemd tussen de voorgenomen omleiding
en de Bakelse Aa.
4385313

Het is onbegrijpelijk dat alleen oplossingen gezocht

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

zijn die passen binnen een tracé met 1x2 rijstroken.
4385313

De toelichting op het ontwerp vermeldt dat de
verantwoording van het voorkeursalternatief in het
MER is opgenomen. In het MER wordt voor de toe
lichting op de tracékeuze verwezen naar bijlage E,
een beslismemo. In het betreffende memo valt
echter geen toelichting te vinden op de keuze van

De verantwoording van het voorkeursalternatief is
weergegeven in hoofdstuk 2 van deze Nota van ziens
wijzen, onder het kopje 'Voorkeursalternatief' evenals
in hoofdstuk 4 onder het thema Omleiding Helmond.
Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt dan
ook daarnaar verwezen. keuze voor een 'toekomstbe-

een aangepaste versie van alternatief 3, in plaats
van alternatief 1. In het beslismemo staat alleen dat
de Stuurgroep N279 Veghel - Asten het voorkeursal
ternatief adviseert. Nergens in de stukken is dus te

stendige aanpak' is leidend voor de weging van alterna
tief 1 ten opzichte van alternatief 3. Alternatief 1, de
optimalisatie van het bestaande tracé, biedt een goed
probleemoplossend vermogen en heeft een gunstige
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vinden waarom voor deze optie wordt gekozen in
plaats van (gelet op de onderzochte alternatieven)
voor alternatief 1.

invloed op de verkeersveiligheid vanwege de ongelijkvloerse kruisingen. De milieueffecten zijn te mitigeren
en/of compenseren. Alternatief 3, de optimalisatie van

nummer

het bestaand tracé en een omleiding bij Helmond,
biedt evenzeer een goed probleemoplossend ver
mogen en heeft ook een gunstige invloed op de ver
keersveiligheid vanwege de ongelijkvloerse kruisingen.
Dit alternatief heeft acceptabele milieueffecten, die
zijn te mitigeren of te compenseren. De meerwaarde
van alternatief 3 ten opzichte van alternatief 1 is echter
tweeledig: verkeerskundig en milieutechnisch.

Verkeerskundig:
In algemene zin leidt de omleiding in vergelijking met
het bestaande tracé tot een betere doorstroming. Het
bestaande tracé wordt sterk ontlast (afname circa 50%)
en de intensiteit daalt op de Rembrandtlaan in Hel
mond. De omleiding zorgt ervoor dat regionaal en
lokaal verkeer van elkaar worden gescheiden. Het regi
onaal doorgaand verkeer (en daarmee 80% van het
vrachtverkeer) rijdt via de nieuwe omleiding. De ver
keersdruk wordt verspreid en op bestaand en nieuw
tracé is sprake van een goede doorstroming.
Meer specifiek geldt het volgende:
- alternatief 1 genereert een duidelijke verschuiving
van verkeer in het omliggende wegennet in de wij

-

-

-

-
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ken Noord en Dierdonk van Helmond. Dit is onge
wenst;
een aantal kruispunten in de wijken Noord en Dier
donk van Helmond, met zeer beperkte restcapaciteit, wordt in alternatief 1 zwaarder belast en raakt
mogelijk zelfs overbelast;
alternatief 1 genereert een verminderde bereik
baarheid van stads- en dorpskernen doordat twee
aantakkingen niet meer direct op de Wolfsputterbaan zijn aangesloten;
alternatief 3 verbetert de bereikbaarheid en de
verkeersafwikkeling van de kern Bakel, doordat de
hoeveelheid verkeer over de huidige ontsluiting
Wolfsputterbaan Z N279 wordt gehalveerd;
vanuit de behoefte om de N279 toekomstbestendig aan te leggen anticipeert het project op de mo
gelijke uitbreiding naar 2 x 2 rijstroken na 2030.
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Het tracé van de omleiding is fysiek geschikt te ma
ken voor die uitbreiding door de civiele kunstwer
ken al op de juiste afmetingen aan te leggen. Het
bestaande tracé door Helmond daarentegen, ligt
ingeklemd tussen het kanaal en de wijk Dierdonk
en is voor die maatvoering niet geschikt.

Milieutechnisch:
Alternatief 3 heeft minder milieueffecten op het stede
lijk gebied van Helmond. Bij de beschouwing van het
aantal blootgestelden met een afname van de geluids
belasting tegen het aantal blootgestelden met een
toename van de geluidbelasting blijkt dat bij alternatief
1 meer blootgestelden aanwezig zijn met een toename
van de geluidbelasting dan met een afname (het ver
schil bedraagt circa 450 personen). Daarnaast leidt dit
alternatief tot een afname van het groepsrisico en is
het positief vanuit het ruimtegebruik en de sociale
aspecten door de afname van het verkeer op, en
daarmee de barrièrewerking van, de huidige N279 in
Helmond.
4385313

Bij het beoordelen van de verkeersaspecten is uit
gegaan van een referentiesituatie in 2010. Niet valt
in te zien waarom niet de - wel beschikbare telgegevens uit 2016 zijn gebruikt. Niet valt vol te
houden dat de verkeersintensiteit bij het vaststellen

Met betrekking tot het verkeersmodel wordt naar het
thema 2 x 2 rijstroken verwezen,

van het plan vergelijkbaar zal zijn met die in 2010.
De economische situatie is bijvoorbeeld enorm
gewijzigd, waardoor het veel drukker is geworden
op de weg, met name is er een heel grote toename
van het vrachtverkeer. Door de cijfers uit 2010 te
hanteren blijkt die toename buiten beeld, waardoor
hoogst twijfelachtig is of om de gestelde doelen te
bereiken wel kan worden volstaan met het voor
keursalternatief
in
plaats
van
een
aanpassing naar een weg met 2 x 2 rijstroken.
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Het geluidsonderzoek gaat ten onrechte uit van
andere verkeerscijfers dan het verkeersonderzoek.
Als referentiejaar wordt van 2019 uitgegaan terwijl

De provincie verwijst naar de akoestische rapportages
die ten grondslag liggen aan de toelichting, waaruit
blijkt dat de aanname dat het doorgaande verkeer in

(logischerwijs) niet wordt gerekend met werkelijke
cijfers over dat jaar. Alternatief 1 leidt overigens
niet tot een hoger geluidniveau in Helmond dan het
voorkeursaltematief langs het tracé aldaar. Het
verschil zal in Helmond niet of nauwelijks hoorbaar
zijn, terwijl voor de aanwonenden van het voor

de autonome situatie (2030) ten opzichte van de huidi
ge situatie (2010) relatief gezien gelijk blijft, op weten
schappelijke inzichten is gebaseerd.
Voor de aanleg of aanpassing van de weg zijn bereke
ningen uitgevoerd naar de geluidbelasting 1 jaar voor

keurstracé om Dierdonk nu een stille omgeving
hebben. Alternatief 1 wordt qua geluidsverschuiving
alleen beter beoordeeld dan alternatief 3 en het
voorkeursalternatief omdat er in Helmond meer
inwoners geconfronteerd zullen worden met (iets)
hoger geluid dan bij deze alternatieven het geval zal

aanvang van het project en de te verwachten geluidbe
lasting voor de situatie 10 jaar na realisatie (2030).
Voor de situatie 2030 zijn alle bekende (toekomstige)
ontwikkelingen meegenomen. Omdat de berekeningen
moeten worden uitgevoerd met jaargemiddelde waar
den dient voor de verkeersintensiteit uitgegaan te

zijn. Ten onrechte is niet onderzocht welke maatre
gelen er mogelijk zijn om de grotere blootstelling in
alternatief 1 te beperken. Het geluidsonderzoek
houdt verder onvoldoende rekening met de hoge
ligging van het tracé bij de omleiding.

worden van 'weekdagen' in plaats van 'werkdagen'
waar het aantal in zienswijze op is gebaseerd. Uitgaan
de van weekdagen laten de tellingen uit 2016 een
intensiteit zien van 17800 mvt/dag. Wanneer de telling
uit 2010 worden geëxtrapoleerd naar 2016 wordt vrij
wel dezelfde verkeersintensiteit berekend. De gehan

nummer
4385313

teerde raming voor 2016 wordt onderbouwd door de
tellingen voor 2016 (weekdagen) en geeft daarmee
een reëel beeld
Geluid is een subjectief milieuthema. Acceptatie is
mede afhankelijk van het soort geluid. Om e.e.a. te
objectiveren en hinder te voorkomen, zijn in de Wet
geluidhinder niet alleen grenswaarden vastgelegd maar
is ook de procedure beschreven die men moet volgen.
Als eerste stap is voor de diverse wegontwerpen glo
baal gekeken wat de geluidseffecten zijn binnen het
gebied. Hoewel het effect per individu sterk kan ver
schillen, is gebleken dat de globale akoestische situatie
in het gebied voor de diverse wegontwerpen niet veel
verschilt. Mede op basis van andere afwegingen is een
Voorkeursvariant opgesteld. Deze Voorkeursvariant
heeft geleid tot het ontwerp-PIP. In het akoestisch
onderzoek behorende bij het (ontwerp-)PIP (Akoestisch
onderzoek reconstructie Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai provinciale weg N279 Veghel-Asten) zijn
voor de situaties die op basis van de Wet geluidhinder
moeten worden bezien, de geluidbelastingen voor de
toekomstige situatie 2030 voor elke woning in het
aandachtsgebied langs de weg specifiek in beeld ge-
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bracht. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor
deze situatie zijn alle bekende ontwikkelingen meege
nomen. De geluidbelasting is modelmatig berekend
conform de regelgeving op grond van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 en is vervolgens getoetst
aan de normen uit de Wet geluidhinder (wgh) en het
Besluit geluidhinder. Daarnaast is ook het beleid van de
provincie meegenomen voor de situaties waar geen
wettelijke grondslag is om die te bezien. Los van wet
geving en provinciaal beleid is daarnaast door de pro
vincie met de gemeenten gekeken waar bovenwettelij
ke maatregelen genomen kunnen worden. Het gehele
proces is daarmee juist gevolgd waarbij verder is ge
gaan dan door de wet wordt voorgeschreven.
4385313

Volgens de Verordening Ruimte is het 'nee, tenzij'
principe van toepassing bij projecten binnen het
Natuur Netwerk Brabant (NNB). In het MER wordt
dit gegeven weliswaar onderkend, maar vindt ver
volgens ten onrechte geen toetsing plaats aan dit
principe. Een van de eisen van het 'nee tenzij' prin

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Verder merkt de provincie op de koppeling van de
voorwaardelijke verplichting aan het gebruik van de
weg is ingegeven doordat die voorwaarde absoluut
dwingend is voor het uitvoeren van de randvoorwaar
de. De natuurcompensatie vindt buiten de begrenzing

cipe is dat er geen andere oplossingen voorhanden
zijn waardoor de aantasting van het Natuurnetwerk
Brabant wordt voorkomen. Aan deze eis wordt bij
het ontwerp evident niet voldaan, aangezien alter
natief 1 naar objectieve maatstaven zelfs een beter
alternatief is dan het voorkeursalternatief. Het ont

van het PIP plaats op gronden binnen het natuurnet
werk, die daar planologisch voor geschikt zijn of wor
den gemaakt. Via de voorwaardelijke verplichting
wordt de uitvoering geborgd. Het compensatieplan
wordt op hoofdlijnen uitgewerkt in een gedetailleerder
compensatieplan. Via deze ruime jas methode is invul

werp is dus in strijd met de Verordening Ruimte.

ling in de regio gewaarborgd. Dit is een gebruikelijke
methode die op soortgelijke wijze is toegepast bij het
PIP Grenscorridor N69.
De vergelijking is gemaakt op het hele traject. Het
verschil tussen alternatief 1 en 3 betreft de omleiding.
De barrièrewerking wordt deels opgeheven door het

De bijlagen bij de regels zijn veel te vaag in de te
bereiken doelen. Het compensatieplan geeft bij
voorbeeld geen antwoord op de vraag hoe de eco
logische kwaliteit van de nieuwe natuur moet wor
den gemeten. Evenmin is geborgd dat natuurcom
pensatie in de directe omgeving plaats vindt, hoe
wel dat volgens het plan wel gewenst is. Het PIP
voorziet bovendien niet in natuurbestemmingen.
Dat leidt ertoe dat de realisering van die bestem
mingen op particuliere grond niet kan worden afge

ecoduct en Dassentunnels. Het verschil wordt daar
door zo klein dat ze, als ze in totaliteit worden beke
nen, in dezelfde scoringsklasse terecht komen. Ook kan
het zijn dat het voorkeursalternatief in andere delen
beter scoort dan alternatief 1.

dwongen.
Met betrekking tot de termijn van 10 jaar valt niet in
te zien waarom een dergelijk lange termijn noodza
kelijk is.
Het is onbegrijpelijk dat alternatief 1, dat nauwelijks
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nummer
in extra barrières voorziet ten opzichte van de referentiesituatie, op versnippering voor beschermde
soorten net zo slecht scoort als het voorkeursalter
natief, waarbij in de referentiesituatie geen enkele
barrière bestaat.
Er is ten onrechte gekozen voor een voorwaardelij
ke verplichting die is gekoppeld aan het gebruik van
de weg.
4385313

De omleiding om Dierdonk heeft belangrijke nega
tieve gevolgen voor een aldaar aanwezig waterbergingsgebied en de Bakelse Aa. Die moeten (in ieder
geval gedeeltelijk) worden gecompenseerd volgens
het Ruimtelijk kwaliteitsplan. De uitvoering van dat
plan is echter niet geborgd, bijvoorbeeld door een

Paragraaf 5.6 van de toelichting beschrijft de watergerelateerde aspecten van het PIP. De watertoets maakt
deel uit van deze toelichting en is opgenomen in bijlage
33. In het kader van de watertoets is een onderbou
wing van de waterhuishouding opgesteld. Bij de waterhuishoudkundige uitwerking van het plan is Water

voorwaardelijke verplichting, terwijl de provincie
geen eigenaar is van alle betrokken gronden.

schap Aa en Maas betrokken. Het waterschap is tevens
betrokken bij de m.e.r.-procedure. De verdere detaille
ring van de toekomstige waterhuishouding zal plaats
vinden in nauwe samenspraak met het waterschap. In
het Ruimtelijk kwaliteitsplan zijn, daar waar dat nood
zakelijk is of kansrijk, compenserende en mitigerende
maatregelen opgenomen voor de berging en afvoer
van water. In de planvorming moet uitgegaan worden
van een of meerdere locaties om extra water te ber
gen. Met het waterschap heeft inmiddels afstemming
plaatsgevonden hoe dit op hoofdlijnen is te compense
ren.

4385313

Niet valt in te zien waarom het voorkeursalternatief
uit het oogpunt van 'belevingswaarde vanuit land
schap' negatief scoort in plaats van zeer negatief.

De negatieve score is in het MER omschreven.
Als achtergrondinformatie geldt het volgende: Het
effect op het (beekdal)landschap wordt verzacht door
dat de landschappelijke inrichting aansluit bij de oor
spronkelijke inrichting en structuur van het beekdallandschap. Daarbij geldt dat dit landschap door verleg
ging van waterlopen, aanleg van nieuwe bebouwing en
stallen en rationalisering en schaalvergroting in de
landbouwstructuur al sterk veranderd is in het recente
verleden.
De herstelmaatregelen worden als mitigerende maat
regelen opgelegd en planologisch verankerd. Ze zijn
geënt op de oorspronkelijke landschapsstructuur en
afgestemd met de omgeving via ateliers. Ook zichtlij
nen hebben hierbij een rol gespeeld. Daarmee is er een
redelijke waarborg voor omwonenden.
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De omleiding die op relatief korte afstand van de
aldaar gelegen woningen komt te liggen, zal enkele
meters boven het maaiveld moeten worden aange

Wat betreft lichthinder wordt verwezen naar het the
ma Woon- en leefklimaat.D e omleiding zal zo laag op
het maaiveld worden aangelegd als technisch mogelijk

legd, waardoor de bewoners in de omgeving wor
den geconfronteerd met lichthinder die er voorheen
in het geheel niet was. Juist in een landelijke omge
ving is een landschappelijke meerwaarde dat het 's
nachts nog echt donker wordt. Gelet op het feit dat
de provincie de maximumhoogte van het tracé op

is (rekening houdend met bijvoorbeeld afwatering en
grondwaterstand). Een deel van het tracé van de om
leiding doorkruist het waterbergingsgebied van de
Bakelse Aa. Op dit gedeelte in het waterbergingsgebied
zal de weg ca. 1 tot 1,5 meter boven het huidige maai
veld komen te liggen in verband met de waterberging.

nummer
4385313

geen enkele manier heeft vastgelegd - om de uit
voerende marktpartij een zo groot mogelijke vrij
heid te laten - had niet kunnen worden volstaan
met het beperkte onderzoek dat nu heeft plaatsge
vonden.
4385313

Als gevolg van het vervallen van een kruising scoort
alternatief 1 volgens het MER licht negatief op het
punt van bereikbaarheid. Daarbij is echter ten on
rechte geen rekening gehouden met het feit dat de
nieuwe aansluitingen een veel lagere wachttijd
zullen hebben, hetgeen het lagere aantal aansluitin

Bereikbaarheid:
Met alternatief 1 worden 2 zijwegen niet meer direct
op de N279 aangesloten, maar middels parallelwegen
naar andere aansluitingen geleid. Dit leidt tot (extra)
omrijdbewegingen en een (beperkte) vermindering van
de bereikbaarheid. Met alternatief 3 wordt de huidige

gen compenseert. Daarnaast wordt het door het
ongelijkvloerse karakter van de aansluitingen ook
veel eenvoudiger om de N279 over te steken. Gelet
hierop had alternatief 1 minstens neutraal moeten
scoren op het punt van bereikbaarheid.

ontsluitingsstructuur van Helmond gehandhaafd.
Door de Omleiding Helmond wordt het doorgaande
verkeer van het bestemmingsverkeer gescheiden,
waardoor de afwikkeling van het verkeer over de be
staande ontsluitingswegen verbetert. Dit heeft een
gunstig effect voor de bereikbaarheid van de kern

Als gevolg van het plan gaan een aantal fietsverbindingen verloren. Het plan houdt onvoldoende reke
ning met herstel /compensatie van deze verbindin
gen, zowel in financiële als in ruimtelijke zin.

Bakel. Weliswaar is Bakel niet direct op de Omleiding
Helmond aangesloten in de richting van 'sHertogenbosch, maar blijft de ontsluiting van Bakel
gehandhaafd via het huidige tracé van de Wolfsputterbaan^279. Doordat deze ontsluitingsweg veel minder
verkeer krijgt te verwerken wordt de afwikkeling van

Het plan besteedt onvoldoende aandacht aan de
toegang voor de brandweer en hulpdiensten van
het bosgebied Kanthoeve.

het verkeer sterk verbeterd.
Fietsverbindingen:
Door de Omleiding Helmond worden bestaande struc
turen doorsneden. Deze worden middels nieuwe onge
lijkvloerse overgangen hersteld. Zie de ongelijkvloerse
overgang bij Scheepstal en de ongelijkvloerse overgang
bij Heikantse Beemd. Daarnaast een onderdoorgang
voor wandelaars bij de brug over de Bakelse Aa.
Brandweer/hulpdiensten:
De bereikbaarheid van bosgebied Kanthoeve blijft met
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de plannen van de N279 ongewijzigd ten opzichte van
de huidige situatie.
4385313

Indieners verzetten zich tegen het globale karakter

Het PIP is een globaal eindplan. Dit betekent dat bin

van het PIP. Uitgangspunt is - en moet zijn - dat aan
gronden alleen een gewijzigde bestemming wordt
gegeven indien de gronden ook daadwerkelijk bin
nen de planperiode voor de nieuwe bestemming
zullen worden aangewend. Het 'ruim' plannen van
bestemmingen past daar

nen de bestemmingsgrenzen verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk worden gemaakt. Deze planvorm
biedt de basis voor een optimale uitvoering. De rechts
zekerheid is geborgd doordat het plan aangeeft welke
functies toelaatbaar zijn binnen het wegprofiel. Aanvul
lend wordt verwezen naar het thema Planschade.

niet bij. Het moge zo zijn dat een ruime bestemmingsgrens een flexibele uitvoering mogelijk maakt,
maar dat gaat ten koste van de belangen van de
grondeigenaren, waaronder cliënten.
4385369

Indiener verzoekt vanwege geluidshinder en afname

Voor wat betreft luchtkwaliteit en geluid wordt verwe-

van luchtkwaliteit om het stuk dat langs Brouwhuis/Rijpelberg/Dierdonk via een tunnel te realiseren komt te ondertunnelen.

zen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat. Het
MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wet-telijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide, dus ook ter plaatse van
de woning van indiener.
Voor wat betreft geluid blijft het geluidniveau ter
plaatse van de woning van indiener onder de 50 dB.
Indiener vreest voor een toename van verkeer, waar
door een tunnel noodzakelijk is.
Uit het MER blijkt dat door de opwaardering van de
N279 de doorstroming verbetert en er sprake is van
een geringe verkeersaantrekkende werking. Er zijn
daarom beperkte wijzigingen in verkeersintensiteiten
op het aansluitend wegennet te zien. Het hoofdwe
gennet wordt niet zwaarder belast. De wijzigingen in
verkeersintensiteiten op de aansluitende N-wegen zijn
beperkt (o.a. N270, N272 en N615).
De verkeersintensiteit neemt daar toe met maximaal
5%. De lokale aansluitende wegen in Helmond kennen
grotere toe- of afnames. Echter dit leidt niet tot extra
overschrijdingen van de wenselijke intensiteit conform
de 'Veiligheidskenmerken Duurzaam Veilig' op de aan
sluitende wegen.
Overigens zal ook sprake zijn van een toename van
verkeersintensiteiten als er niets gebeurd (autonome
situatie).
De beperkte toename van de verkeersintensiteit maakt
realisatie van een tunnel langs Brouwhuis Z Rijpelberg Z
Dierdonk niet noodzakelijk en niet doelmatig.
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4385374

Indiener geeft aan dat het van vitaal belang is dat:
maatregelen geheel op het openbare terrein
worden getroffen;

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
heeft voor de genoemde bedrijfslocaties van indiener.
Zij spant zich ervoor in die gevolgen zo beperkt moge

-

de toegangsweg en de huidige wijze van toe
gang tot het terrein van het hoofdkantoor niet
worden aangetast en behouden blijven;
het gedeelte van de Zuidkade dat parallel aan
de N279 loopt door twee voertuigen tegelijker
tijd begaanbaar blijft en daarom niet wordt ver

lijk te houden. In het vastgestelde PIP is, voor zover
gronden in het ontwerp-PIP bestemd waren voor
'Groen', een gelijkwaardige bestemming als de gel
dende bestemming opgenomen (de bestemming 'Be
drijf - 2'). Hierbinnen is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen om landschappelijke inpassing te realise

smald en niet voorzien van verkeerslichten.

ren. De provincie mag deze wijzigingsbevoegdheid
alleen toepassen als zij de gronden heeft aangekocht.Voor het overige wordt verwezen naar de the
ma's Ruimtelijke kwaliteit Uitvoeringsfase en Planschade.

4385374

Indiener geeft aan dat partijen in overleg treden
indien blijkt dat opstelplaatsen benodigd zijn van
het distributiecentrum.

De provincie staat open voor overleg.In het kader van
de uitvoering zal daar gelegenheid voor zijn. Verwezen
wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4385374

Indiener geeft aan graag in overleg te blijven met de
provincie over de exacte omvang van de benodigde

Van de opmerking wordt kennis genomen.

-

gronden voor de N279 en de gevolgen voor het
bedrijf in de periode tijdens en na de gewenste
werkzaamheden.
4385417

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385422

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385512

Indiener plaatst vraagtekens bij het akoestisch on
derzoek dat is gebruikt voor het MER.

Voor wat betreft geluid wordt verwezen naar het the
ma Geluid en het onderdeel geluid in Identieke zienswijze-2.

4385611

Indiener verzoekt om een fietsbrug/viaduct aan het
einde van de Pastoor Clerxstraat (bij voorkeur af
buigend naar rechts vanuit Zijtaart gezien), die reikt
tot over de Zuid Willemsvaart, met een afrit naar de

De oversteek bij Keldonk is een bestaande fietsverbinding oost-west welke weer hersteld wordt met de
ombouw van de N279. In de nabijheid van de Pastoor
Clerxstraat zijn vrijliggende fietspaden gesitueerd langs

bestaande fietsroute langs het kanaal. Tevens acht
indiener de locatie voor een fietsbrug tussen Zijtaart
en wijk de Leest gunstiger dan bij de oversteek bij
Keldonk.

de Corridor (Taylorbrug over het kanaal en de N279) op
een afstand van ca. 900 meter. Dit betreffen binnen
een afstand van 3,5 kilometer 2 fietsoversteken over
het kanaal en de N279. Er is daarom binnen het pro
ject N279 geen noodzaak voor het aanleggen van een
aparte fietsbrug aan het einde van de Pastoor Clerx
straat.
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Indiener verzoekt om de volledige N279 met 2 x 2
rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen uit te voe
ren. Daarbij is van belang dat er aandacht blijft voor
de toepassing van smart mobility maatregelen.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.
In nauwe samenwerking binnen het programma
SmartwayZ.NL wordt ingezet op toepassing van smart
mobility maatregelen, als onderdeel van de toekomstbestendige aanpak N279.

4385812

Indiener maakt bezwaar vanwege onaanvaardbare
geluid en fijnstof toename bij realisatie reconstruc
tie N279 Veghel-Asten.

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wet-telijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Een en ander is uiteen
gezet in bijla-ge 16 van de toelichting..

4385832

In het PIP wordt voor de ontsluitingsweg vanaf de
Boerdonkensedijk gebruik gemaakt van een deel
van de hoge dekzandrug ten zuidwesten van Boerdonk. Indiener pleit voor een minder lange aanslui

De ventweg (Middenweg) komt in de huidige situatie
uit op de Middenweg Z Boerdonksedijk. Door de nieu
we ongelijkvloerse aansluiting moet de aantakking van
de ventweg (Middenweg) worden verplaatst in noorde

ting die meer zuidelijk wordt gelegd in het lage deel
van het beekdal.

lijke richting. Vanwege de verkeersveiligheid is de aan
takking voorbij de S-bocht en voorbij de brug over de
Boerdonkse Aa gelegd. Daarmee wordt dus inderdaad
een deel van de hoge dekzandrug doorsneden. Bij
nader inzien is het toch mogelijk de aantakking van de
ventweg meer zuidelijk te leggen in het lage gedeelte
van het beekdal van de Boerdonkse Aa. Gelet op de
argumenten in de zienswijze van indiener wordt de
aantakking van de ventweg meer zuidelijk gelegd in het
lage gedeelte van het beekdal van de Boerdonkse Aa.
De ventweg (Middenweg) zal een stuk zuidelijker aan
takken op de Middenweg / Boerdonksedijk. Dit zal zijn
ten zuiden van de brug over de Boerdonkse Aa op een
afstand van ca. 25 meter ten zuiden van de beek. Deze
aantakking mag niet ten koste gaan van de verkeersvei
ligheid. Het vervaardigen van een verkeersveilig ont
werp is een taak voor de opdrachtnemer van het con
tract (zie thema Uitvoeringsfase). De PIP-grens wordt
om bovenstaande aangepast.

4385832

Aan het beekdal van de Boerdonkse Aa, ten zuiden
van de Veerstraat en de hoge dekzandrug, wordt
maar gedeeltelijk de dubbelbestemming archeolo
gie toegekend. Indiener is van oordeel dat de dub

Aan de dubbelbestemming Archeologie ligt gedegen
archeologisch onderzoek ten grondslag. Daaruit blijkt
dat er geen aanleiding is om de dubbelbestemming
voor het gehele Beekdal te laten gelden.

belbestemming voor het hele beekdal dient te gel
den.
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Indiener is van oordeel dat er te weinig is gedaan
met de voorstellen op cultuurhistorisch gebied, met
name in Boerdonk. Het zou normaal zijn ook com
pensatiemaatregelen te treffen voor de cultuurhis

De cultuurhistorische waarde is afgewogen in het
Ruimtelijk Kwaliteitsplan. In het kader van de uitvoe
ring zal worden onderzocht in hoeverre compenseren
de maatregelen ingezet moeten worden. Voor het

torische schade die door de reconstructie van de
weg wordt aangericht.

overige wordt verwezen naar het thema Uitvoering. In
dat kader is samen met de omgeving gekeken naar het
geven van invulling aan de inrichting van het gebied die
aansluit bij de cultuurhistorische structuur.

Langs de Bosscheweg tussen Keldonk en Boerdonk

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

komen een aantal hoge geluidschermen. Indiener
pleit ervoor dat die schermen zo transparant moge
lijk worden zodat er vanaf de N279 zicht blijft op de
ontginningsboerderijen van circa 1930. De provincie
kan er ook voor kiezen dat het vooruitlopend op de
2 x 2-variant na 2030 optioneel is om deze wonin
gen en de woning
plannen.
4385887

mee te nemen in de huidige

Indiener wil in het PIP een garantie dat de omleiding
bij Dierdonk geen opmaat zal worden om alsnog te
komen tot De Ruit om Eindhoven en Helmond.

Onderhavig plan maakt geen Ruit om Eindhoven moge
lijk. Met het wegvallen van 'De Ruit' is het bereikbaarheidsprobleem in ZO-Brabant niet opgelost. Het pro
gramma SmartwayZ.NL heeft als doel de bereikbaar
heid in Zuid Nederland en daarmee ZO-Brabant te
verbeteren, op een andere manier dan middels een
Ruit. De N279 Veghel - Asten is onderdeel van dit pro
gramma.
De planregels en de verbeelding van het PIP beperken
het plangebied tot het tracédeel Veghel - Asten.

4385887

De leefwijzen van diverse soorten die verstoord
worden, kunnen van elkaar verschillen en al dan
niet sterk aan specifieke locaties gebonden zijn.
Indiener stelt voor om informatie hieromtrent na

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.

der te verduidelijken en zo nodig voorafgaand aan
de ingreep natuurcompensatie plaats te laten vin
den.
4385887

Indiener mist het (afdwingbaar) vastleggen van de
natuurcompensatie in het PIP.

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Het is inderdaad niet toegestaan om "dubbele com

Bovendien ligt op een deel van de gronden bij Grotelsche bos-Aerlesche Heide al jaren de verplichting
om compensatiemogelijkheden uit te voeren in
verband met de uitbreiding/realisatie van glastuin
bouw in de gemeente Laarbeek. Deze verplichting
kan niet ook worden ingezet als compensatiever-

pensatie" op een perceel te leggen. De compensatieplicht die voortkomt uit de glastuinbouwontwikkeling
dient door de gemeente uitgevoerd te worden. Als
daarvoor al percelen zijn gekocht in het gebied dat de
provincie heeft aangewezen als 'ruime jas' zoekgebied,
dan vervalt de compensatiemogelijkheid voor dit pro

plichting voor de N279, zoals benoemd in het plan.

ject daar.

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten

213

docu
ment-

Samenvatting

Beantwoording

Indiener stelt dat met artikel 29.1 in de planregels
van het PIP onvoldoende is verzekerd dat de na

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.
Verder merkt de provincie op dat zij de kritiek niet

tuurcompensatie wordt gerealiseerd en gereed is
wanneer de N279 Veghel Asten klaar is en in ge
bruik wordt genomen. Indiener vraagt om gelijktij
dig met het PIP de natuurcompensatie vast te leg
gen en deze afgerond te hebben binnen 3 jaar na
het onherroepelijk worden van het plan.

deelt. De maatregel van afsluiting is drastisch, maar
realistisch. De voorwaarden waaronder afsluiting aan
de orde zijn duidelijk omschreven in de bijlagen 1 en 2.
Deze zijn identiek aan de bijlagen 28 en 30 bij de toe
lichting. De termijn van 10 jaar is afgeleid uit de Veror
dening. Er is evenwel aanleiding om de regel aan te

nummer
4385887

passen en wel door de termijn van de uitvoering van de
compensatie te bepalen op een termijn van maximaal
tien jaar, gerekend vanaf de inwerkingtreding van het
PIP.
4385887

4385887

Indiener hoort graag welke instrumenten worden

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie.

ingezet om voldoende gronden te verwerven voor
de natuurcompensatie en of hierbij het onteigeningsinstrument wordt ingezet.

Gronden voor natuurcompensatie worden verworven,
zo nodig door onteigening.

Indiener stelt dat ten gevolge van de aanleg van de
N279 het noodzakelijk is om dassentunnels aan te
leggen. Bij aanpassingen dient ervoor gewaakt te
worden dat de genomen ontsnipperingsmaatregelen uit het verleden in tact blijven.

De provincie toetst de aanleg van de omleiding aan de
Wet natuurbescherming. Hiertoe vinden op dit mo
ment inventarisaties plaats naar het voorkomen van
beschermde soorten. Voor de das worden op grond
van de wet voorzieningen voorgeschreven. Als basis
hiervoor dient het zogenaamde Dassenprotocol. Naast
de aanleg van een ecoduct worden als mitigerende
maatregel op vaste afstanden in de nieuwe omleiding
dassentunnels aangelegd. Toetsing aan de Wet na
tuurbescherming kan leiden tot het aanwijzen en in
richten van vervangend dassenleefgebied en mogelijk
het aanleggen van vervangende burchten indien be
staande burchten worden aangetast door aanleg van
de omleiding.

4385890

Indiener stelt dat dit geen enkele soelaas biedt voor
Dierdonk, maar een enorm verlies is voor de natuur
en omgeving.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4385891

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.
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Het toekomstige tracé komt zeer dicht bij de wo
ning en het bedrijf van indieners te liggen, waardoor
zij flinke overlast zullen ervaren. Tevens wordt door
de komst van het tracé de ontsluiting van het per

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen
die het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant

ceel beperkt.

zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade. Ook wordt verwezen naar het
thema Woon- en leefklimaat.

4385899

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 2.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 2.

4385899

Het toekomstige tracé komt zeer dicht bij de wo

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dier-

ning en het bedrijf van indieners te liggen, waardoor
zij flinke overlast zullen ervaren. Tevens wordt door
de komst van het tracé de ontsluiting van het per
ceel beperkt.

donk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De provincie is zich bewust van de gevolgen
die het PIP heeft voor het bedrijf van indiener. Zij spant
zich ervoor in die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou
den. Op voorhand staat niet vast dat dit tot het ge
wenste resultaat zal leiden. In dat geval zal indiener
schadeloos worden gesteld op basis van de daarvoor
geldende regelingen. In dat kader wordt verwezen naar
het thema Planschade. Ook wordt verwezen naar het
thema Woon- en leefklimaat.

4385905

4385907

Indiener vindt dat de bewoners van de woning moe

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat,

ten kunnen blijven wonen, al is dat met een geluidswerende maatregel voor de deur.

naar het thema Planschade en het thema Uitvoerings
fase.

Indiener maakt bezwaar tegen het plan, het is ver
spilling van gemeenschapsgeld. Dierdonk wordt
ingesloten en een prachtig natuurgebied gaat verlo

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Natuurcompensatie en het thema Omleiding
Helmond.

ren.
4385909

Indiener maakt zich zorgen over de doorstro
ming/aansluiting op de Gemertseweg tussen Beek
en Donk en Gemert. Indiener hoopt dat de auto's op
de N279 niet vast komen te staan of dat dit kan

Het MER toont aan dat het voorkeursalternatief een
afdoende oplossing biedt voor de problemen met de
doorstroming en de verkeersveiligheid.

worden voorkomen door de huidige rotonde te
handhaven en de N279 er overheen te laten gaan.
4385911

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
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4385914

Vanwege de te verwachten verkeerstoename vreest
indiener dat de overlast door het verkeer zal toe
nemen. Indiener verzoekt om het nemen van maat

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.

regelen om geluid en fijnstof te beperken voor alle
omwonenden.
4385916

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385919

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385921

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385923

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4385925

Indiener maakt bezwaar tegen de komst van de
lange omleiding.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4385925

Er komt een wet aan waarbij de fijnstof van de weg
meegenomen moet worden met de fijnstof van de
bedrijven in de omgeving.

Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide.

4385927

Indiener stelt dat uitbreiding van de N279 in vele
opzichten een stap terug is en in vele generaties
betreurd zal worden. Natuur, historische locaties en
karakter worden opgeofferd.

Op basis van het MER zijn vier alternatieven ontwikkeld
en is het voorkeursalternatief voldoende overwogen
bepaald. Het MER brengt de milieueffecten van de
ambities voor de N279 Veghel Asten uitgebreid in
kaart, zie Bijlage 7 MER Deel B 0.2 Alternatieven en
Varianten. Verwezen wordt naar het thema Nut en
Noodzaak en -het thema Natuurcompensatie.

4385929
4385931

Indiener maakt bezwaar tegen de komst van de
lange omleiding N279.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

Indiener stelt dat de lange omleiding om Dierdonk

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

(waarbij het tracé de Aerlese visvijver raakt) mee
genomen moet worden. De overlast voor de woon
wijk Dierdonk zal veel beperkter zijn.
4385933

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding.
Indiener geeft aan dat deze niet nodig is, meer

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

overlast voor mens en dier geeft, extra geld kost en
het bestaande traject reeds geschikt is en voor de
minste overlast zorgt.

4386054

Er is een tegenstelling tussen het OMWB rapport en
het MER rapport, bijlage 15, MER effectrapportage

Zoals in het akoestisch onderzoek behorende bij het
PIP is aangegeven, is voor de verkeersintensiteit in

07, geluid. De berekende waarden wijken af van
elkaar. De basis voor deze berekeningen moet wor
den gevonden in geprognotiseerde verkeersintensi
teiten.

2030 uitgegaan van dezelfde prognose als in het MER.
De berekeningen in het MER zijn slechts bedoeld om
een vergelijking tussen de verschillende varianten in
beeld te brengen en is daarmee veel minder gedetail-
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Het OMWB geluidsrapport (behorende bij het
PIP) is gebaseerd op verkeersgegevens die niet
actueel meer zijn en niet meer gebruikt kunnen
worden ter onderbouwing van de besluitvorming.

leerd. Bij de berekeningen ten behoeve van het PIP is
uitgegaan van betere en aangepaste gegevens betref
fende de ligging van de weg dan in de berekening voor
het MER. Omdat in de modellering ten behoeve van
het PIP de weg verder van de woningen is komen te
liggen dan in het MER, worden lagere waarden bere
kend.

4386054

De gebruikte verkeersintensiteiten zijn niet juist. In
de eerste 7 jaar van het referentie tijdvak 2010 -

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

2030 is de toename van de verkeersintensiteit al
voor tweederde gerealiseerd. Eén van de conse
quenties hiervan zal zeker zijn dat het besluit om
van 2 rijstroken over te gaan naar 2 x 2 veel eerder
genomen zal moeten worden. Omdat bijlage 9 (van
het MER), Verkeer, voorspellingen bevat die onjuist
zijn, wordt het gebruik bestreden van deze bijlage
als basis voor andere bijlagen zoals MER rapport B
7, geluid, bijlage 15.
4387103

Indiener geeft aan dat vanwege het plan voor de
omleiding hij zijn grondgebonden agrarische bedrijf

Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding

niet langer kan exploiteren en wenst hiervoor volle
dige schadeloosstelling op grond van een volledige
reconstructie van het bedrijf elders.

Helmond. De provincie is zich bewust dat het perceel
van indiener wordt doorkruist. Het perceel was en is
bestemd als agrarisch met waarden. Er heeft in het
bestemmingsplan, zowel nu als vroeger, nooit een
bouwblok op gelegen. Voor een eventueel bedrijf zijn
in het verleden geen milieumeldingen gedaan.
Verder wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfa
se en het thema Planschade.

4387103

Het voorkeursalternatief scoort veel slechter dan
hoofdalternatief 1, welke over het bestaande tracé
loopt. De noodzaak voor de omleiding is daarmee
afwezig. Indiener pleit voor aanpassing van het

Verwezen wordt naar Omleiding Helmond.

voorkeursalternatief op dit punt.
4387103

Het nut en noodzaak voor de omleiding ontbreekt
tevens, doordat geen rekening is gehouden met een
ruimtebeslag voor 2 x 2 rijstroken. Met de geplande
2x1 rijstroken voldoet het huidige tracé en is op dit

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak, het
thema Omleiding Helmond en het thema 2 x 2 rijstro
ken.

punt geen PIP noodzakelijk.
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4387103

In het MER is geen rekening gehouden met het
bedrijf van indiener, waardoor een onzorgvuldige
beoordeling van het onderdeel landbouw heeft

Het perceel was en is bestemd als agrarisch met waar
den. Er heeft in het bestemmingsplan, zowel nu als
vroeger, nooit een bouwblok op gelegen.

plaatsgevonden.

Voor een eventueel bedrijf zijn in het verleden geen
milieumeldingen gedaan.
Verder wordt verwezen naar het thema Uitvoeringsfa
se en het thema Planschade.

4387103

Indiener stelt dat ten aanzien van de landschappe
lijke inpassing de plangrenzen zodanig dienen te
worden aangepast dat de verplichte en bovenwet
telijke inpassing als vastgelegd in het ruimtelijk
kwaliteitsplan, het beeldkwaliteitsplan en het glo
baal landschapsplan integraal onderdeel uitmaken

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit.

van het planologisch besluit. Indien het plan niet
wordt aangepast ontbreekt het aan juridische bor
ging voor het realiseren van de noodzakelijke land
schappelijke inpassing als beschreven in het ruimte
lijk kwaliteitsplan, beeldkwaliteitsplan en globaal
landschapsplan.
4387109

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4387111

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
4387421

Indiener maakt bezwaar tegen het afsluiten van de
Professor Dondersweg in gemeente Beek en Donk
voor gemotoriseerd verkeer. Indiener vraagt wie de

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro

kosten vergoed voor het privé ongemak en hogere
loonwerkkosten vanwege omrijden.

fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier
plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. Voor omrijdschade is een voorziening
beschikbaar. Verwezen wordt naar het thema Planschade.
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In het plan wordt de Professor Dondersweg in ge
meente Beek en Donk voor gemotoriseerd verkeer
afgesloten. Indiener tekent hier bezwaar tegen aan.
De verkeersdruk op de ontsluitingsweg De Peeldijk

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro
fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en

zal door de afsluiting behoorlijk toenemen. Indiener
verzoekt om voor fietsers en wandelaars een aparte
fiets/wandelstrook aan te leggen los van de be
staande weg. Daarnaast zal het oprijden op de Gemertseweg vanaf de Peeldijk een nog groter pro
bleem worden.

de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier
plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

In het plan wordt de Professor Dondersweg in ge
meente Beek en Donk voor gemotoriseerd verkeer
afgesloten. Indiener tekent hier bezwaar tegen aan.
De verkeersdruk op de ontsluitingsweg De Peeldijk
zal door de afsluiting behoorlijk toenemen. Indiener

In het kader van de uitvoering van het PIP wordt een
onderzoek gedaan naar de afsluiting van de Professor
Dondersweg. Verkeer wat gebruik maakt van de Pro
fessor Dondersweg zal moeten omrijden via Peeldijk en
de N615. Dit moet op een verkeersveilige manier

verzoekt om voor fietsers en wandelaars een aparte
fiets/wandelstrook aan te leggen los van de be
staande weg. Daarnaast zal het oprijden op de Gemertseweg vanaf de Peeldijk een nog groter pro
bleem worden.

plaatsvinden en de verkeersafwikkeling moet voldoen
de geborgd zijn. Voor omrijdschade is een voorziening
beschikbaar. Verwezen wordt naar het thema Planschade.

4387423

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4387425

Door de aanleg van de nieuwe verbindingsweg zal
de verkeersintensiteit extreem toenemen. Voor het
bosgebied is dit een slechte ontwikkeling. Het plan

Voor de effecten op de natuurwaarden is een Compensatieplan ter voldoening aan de Verordening Ruimte
het Compensatieplan opgesteld. Daarnaast is een eco

gebied is een belangrijk gebied voor de reeën die in
het bos leven. Indiener geeft aan dat de N279 een
semi snelweg is. Dit is slecht voor het gebied, voor
de eigenaar van Bakelse Beemden en voor indiener
als beheerder, voor de jacht en voor de natuur.

duct opgenomen als mitigerende maatregel. De uitvoe
ring van het Compensatieplan is verzekerd via artikel
29 van de planregels.

4387425

Het plan leidt tot veel meer geluidsproductie en
afgifte fijnstof en koolmonoxide die niet gezond zijn
en een sterke depreciërende waarde hebben op de
directe leefomgeving. Het gaat niet om de breedte
van de weg, maar om de verkeersintensiteit.

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat
en naar het thema Geluid.

4387425

Om negatieve gevolgen weg te nemen zijn forse
maatregelen nodig. Pas dan kan het oude geluidni

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak.

4387422

veau weer terug worden gekregen als de nieuwe
weg er is.
4387425

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 3.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 3.

4387426

Zie zienswijze 4387425.

Verwezen wordt naar de beantwoording van zienswij
zen 4387425.
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De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

- Indiener stelt dat fijnstof een ernstig gevaar is
voor de volksgezondheid, dat momenteel de
norm in Veghel lokaal wordt overschreden, dat er
geen effectieve maatregelen voorhanden zijn en
dat op korte termijn geen substantiële verminde
ring van de uitstoot verwacht mag worden. In

Verwezen wordt naar het thema Woon- en leefklimaat.
Het MER wijst uit dat met betrekking tot luchtkwaliteit
overal wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
voor fijnstof en stikstofdioxide. Er is geen aanleiding
om het voorkeursalternatief op dit onderdeel te her
overwegen.

diener verzoekt om heroverweging van het voorkeurslaternatief om alsnog de keuze te maken
voor een omleidingsroute via een integrale bena
dering door gemeente, provincie en rijksoverheid
(aansluiting op A50).
- Indiener verzoekt om een geluidswal ten zuiden

Verwezen wordt naar het thema Geluid en naar het
thema Uitvoeringsfase.

4384264

van De Leest om de geluidsoverlast ter plaatse
van Veghel-Zuid en De Scheifelaar terug te drin
gen.
Indiener stelt voor om een verhoogde grondwal aan
te leggen in de bermzijde van de weg, waardoor het

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit,
het thema Woon- en leefklimaat en het thema Uitvoe

geluid kan worden opgevangen en kan worden
voorkomen dat verlichting van de voertuigen door
schijnen.

ringsfase.

Indiener stelt voor om het talud aan te planten met
blijvend groen. Dit past in het gebied, het aanzicht

Verwezen wordt naar het thema Ruimtelijke kwaliteit,
het thema Woon- en leefklimaat en het thema Uitvoe

van het landschap en het uitzicht vanuit indieners
woning.

ringsfase.

4387696

Indiener verzoekt voor de voetganger, fietsers etc.
deugdelijke verlichting aan te brengen vanaf de
bovenkant van het viaduct tot en met de op- en
afrit.

Verwezen wordt naar het thema Uitvoeringsfase.

4387764

Indiener stelt dat een 2 x 2-baanstracé absolute
noodzaak is.

Verwezen wordt naar het thema 2 x 2 rijstroken.

4387765

Verwijzing naar begeleidende brief, zienswijze,
raadsbesluit.

Verwezen wordt naar de
4384045

4387696

4387696
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Indiener verzoekt om af te zien van vaststelling van
het PIP in de huidige vorm en tot aanpassing van
het ontwerp over te gaan, omdat de uitvoering leidt

Ter hoogte van de woning wordt de nieuwe weg aan
gelegd en wordt de aansluiting met Helmond ongelijk
vloers uitgevoerd. Zonder maatregelen zal de geluidbe

tot geluidshinder, trillingshinder, lichthinder, fijnstof
en ernstige aantasting van de woon- en leefomge
ving.

lasting hoger zijn dan de maximale waarde die op basis
van de Wet geluidhinder kan worden vastgesteld. In
bijlage 32 Oplegnotitie geluid (bijlage bij toelichting)
van het PIP is aangegeven dat om de weg te kunnen
realiseren een scherm wordt geplaatst. Ondanks dit
scherm zal de geluidbelasting nog steeds hoger zijn dan

nummer
4387769

de voorkeursgrenswaarde en moet voor de woning een
hogere waarde worden vastgesteld (max 52 dB). Uit
gaande van deze waarde mag worden geconcludeerd
dat het geluidniveau in de woning voldoet aan de wet
telijke binnenwaarde. Ondanks het feit dat de toerit
hoger is gelegen, zal het geluid afkomstig van de toerit
niet noemenswaardig bijdragen in de totale geluidbe
lasting. Wel moet de toerit van hetzelfde geluidreducerende wegdek worden voorzien als de doorgaande
weg. Ook de afrit zal hetzelfde geluidreducerende
wegdek krijgen en zal (door de gemeente Helmond)
worden doorgetrokken over het 'oude' deel van de
N279 om de geluidbelasting op Helmond Noord te
verlagen. In bijlage 31 Akoestisch onderzoek (bijlage bij
toelichting) van het PIP is in bijlage F in beeld gebracht
waar de stille wegverharding (SMA-NL 8G+) wordt
aangebracht en waar het scherm wordt gerealiseerd.
Voor de onderdelen lichthinder, trillingshinder, fijnstof
en ernstige aantasting van de woon- en leefomgeving
wordt verwezen naar de thema's Woon- en leefklimaat
en het thema Omleiding Helmond. Wat betreft tril
lingshinder nabij de Wolfsputten wordt verwezen naar
het thema Woon- en leefklimaat.
Overigens is op basis van de zienswijze een aanduiding
'landschappelijke inpassing' opgenomen binnen de
bestemming 'Verkeer - 2'. Binnen deze aanduiding is
aanleg van wegen niet toegestaan. Wel is landschappe
lijke inpassing van de weg toegelaten, evenals geluidwerende voorzieningen.
4387769

Indiener verzoekt planologisch te voorzien dat de
woning moet worden verworven. Indiener prefe
reert volledige schadeloosstelling op basis van ont
eigening boven de beperkte tegemoetkoming in de
schade bij planschade op basis van de Wro.
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Wat betreft de onderbouwing van het tracé nabij Dierdonk wordt verwezen wordt naar het thema Omleiding
Helmond. De woning ligt niet binnen het plangebied en
valt buiten het bereik van het project. De provincie is
zich echter bewust van de gevolgen die het PIP heeft
voor de locatie. Zij spant zich ervoor in die gevolgen zo
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beperkt mogelijk te houden. Op voorhand staat niet
vast dat dit tot het gewenste resultaat zal leiden. In dat
kader wordt verwezen naar het thema Planschade.
Voor het overige wordt verwezen naar het thema Uit
voeringsfase.
4387806

4387814

Een perceel van indiener wordt volledig geraakt
door de nieuwe weg. Daarnaast bevat een bijlage
van het PIP een schetsontwerp in de huiskavel die
niet binnen de PIP grens valt, waarbij de Goorloop
wordt verlegd met natuur ontwikkeling. Dit is voor
indiener onacceptabel en zou leiden tot veel scha

De provincie is zich bewust van de gevolgen die het PIP
voor indiener heeft. Zij spant zich ervoor in die gevol
gen zo beperkt mogelijk te houden. Samen met de
kavelcoordinator wordt thans gezocht naar geschikte
grond in de omgeving van betreffend perceel. Op
voorhand staat niet vast dat dit tot het gewenste resul

de. Indiener stelt dat de enige manier op de las
ten/pijn te verlichten is om direct bij het bedrijf
landbouwgrond tegen de huiskavel te verwerven en
deze met indiener te ruilen. Indiener verzoekt om
vroegtijdig overleg om te bekijken wat de mogelijk
heden zijn.

taat zal leiden. In dat geval zal indiener schadeloos
worden gesteld op basis van de daarvoor geldende
regelingen. In dat kader wordt verwezen naar het the
ma Planschade en het thema Uitvoeringsfase.

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.
Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

keursalternatief.
4387814

Indiener maakt bezwaar tegen de lange omleiding
om Dierdonk.

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond.

4387828

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4387843

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

4387843

Indiener verzoekt om het bestaande traject aan te
vullen met middelen om geluidshinder te beperken
als verbreding van de N279 inderdaad noodzakelijk

Verwezen wordt naar het thema Geluid.

is.
4387846

Indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van de
omleiding om Dierdonk. Er is geen noodzaak aange
toond. Optimalisering van het bestaande tracé vol
doet aan de doelstellingen en is minder kostbaar.

Verwezen wordt naar het thema Nut en noodzaak en
naar het thema Omleiding Helmond.

Gepleit wordt voor een aanpassing van het voor
keursalternatief.
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Indiener stelt voor om een dassentunnel richting
het kanaal aan te leggen.

Het PIP bevat de mogelijkheid om faunapassages aan
te leggen, waaronder dassentunnels. Indien sprake is
van aantasting van functioneel leefgebied van de das,
kan bij de aanleg van de weg worden voorzien in de
noodzakelijke ecologische passages.

4392395

Indiener stelt dat het N279 traject een depreciëren
de werking heeft voor landgoed Bakelse Beemden.
De effecten (geluid, verkeersdrukte, verkeersinten
siteit, fijnstof, overig) moeten in kaart worden ge
bracht, met name op dit gedeelte van het tracé.

Verwezen wordt naar het thema Natuurcompensatie
en het thema Planschade.

43794375

De zienswijze komt overeen met Identieke zienswij
ze - 1.

Verwezen wordt naar Identieke zienswijze - 1.

43795140

Indiener is voor het verbreden van de bestaande
weg. De nieuwe weg om Dieronk is veel te duur en

Verwezen wordt naar het thema Omleiding Helmond
en het thema Nut en noodzaak.

de natuur wordt er door aangetast. Het is totaal
nutteloos.

4.1

Wijzigingen op basis van de zienswijzen

De zienswijzen geven aanleiding om het PIP op enkele onderdelen aan te passen. Deze
worden hierna beschreven.
Aanpassing 1

De planregel van artikel 29, eerste lid stelt als voorwaarde aan het gebruik van de weg
dat binnen 10 jaar vanaf de verwezenlijking van de verkeersbestemmingen moet zijn
voorzien in de voorgeschreven natuurcompenserende maatregelen. De termijn van 10
jaar is afgeleid uit de Verordening. Er is evenwel aanleiding om de regel aan te passen en
wel door de termijn van de uitvoering van de compensatie te bepalen op een termijn van
maximaal tien jaar, gerekend vanaf de inwerkingtreding van het PIP. De aangepaste tekst
van artikel 29, eerste lid luidt als volgt:
29.1 Voorwaardelijke verplichting

Het is niet toegestaan het doeleind 'wegen' als bedoeld in de leden 5.1 en 6.1 in gebruik te
hebben indien niet binnen een periode van 10 jaren, te rekenen vanaf de inwerkingtreding
van dit plan, is voorzien in de compenserende maatregelen ten behoeve van het natuurnetwerk Brabant (NNB), zoals weergegeven in Bijlage 1 en Bijlage 2 bij deze regels.
Deze aanpassing is te herleiden tot de zienswijzen die zich geheel of ten dele richten te
gen de wijze waarop in het PIP toepassing is gegeven aan de verplichting uit de Verorde
ning Ruimte om de aantasting van de natuurwaarden te compenseren. Op dat onderdeel
zijn de desbetreffende zienswijzen gegrond.
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Onderstaande tabel bevat de documentnummers van de zienswijzen die geheel of ge
deeItelijk gehonoreerd zijn. Voor de genoemde onderdelen zijn deze zienswijzen ge
grond.
Documentnummer
4384322

Aanpassing

4384322
4383865

wijziging begrenzing archeologische dubbel bestemming op verbeelding.

4377942

Belemmeringenstrook van 4 meter ter weerszijden van de leiding ter
hoogte van de Vonderweg te Beek en Donk op verbeelding opnemen

4377942

De belemmeringenstrook van de hoofd aardgastransportleiding ter
hoogte van de Rochadeweg te Helmond gewijzigd naar 5 meter ter
weerszijden van de hartlijn van de gasleiding.

4377942

Artikel 9.1 wordt als volgt aangepast: De voor 'Leiding - Gas' bestemde
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestem
mingen), mede bestemd voor de aanleg, het beheer, de instandhouding
en het onderhoud van een ondergrondse hoge druk gastransportleiding
(inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstro

De aansluiting van de Boerdonksedijk zal worden aangepast tot de zuid
zijde van de Boerdonkse Aa.
In artikel 7.2 onder b.2 wordt de maat van 8,5 meter opgehoogd naar 9
meter.

ken ter weerszijden van de hartlijn van deze leiding.
In artikel 9.3 wordt het woord 'onevenredig' geschrapt. Het woord 'leidingbeheerder' wordt vervangen door 'leidingexploitant'.
In artikel 9.4 wordt de voorrangsbepaling aangescherpt. De woorden
'iedere andere bestemming' worden vervangen door 'iedere andere
bestemming en iedere andere dubbelbestemming'.
Artikel 9.5.2 sub c: wordt verwijderd.

4377942

Verbreding van de bestemming Leiding - Gas, ter plaatse van de gaslei
ding in Veghel, aansluiting Keldonk, aansluiting Boerdonk, aansluiting
Gemertseweg en aansluiting Rochadeweg. Artikel 9.1 wordt hiertoe
aangepast.

4377942

In de toelichting zal worden toegevoegd dat er gasleidingen in het plan
gebied aanwezig zijn. Het plan maakt geen nieuwe kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten mogelijk.

4383865

In paragraaf 5.6 van de toelichting wordt de tekst dat de Bakelse Aa een
negatieve invloed heeft op het functioneren van de bestaande vistrap en
op het beeksysteem van de Bakelse Aa en de tekst over de verlegging
van de Aa verwijderd. verlegging van de Bakelse Aa is niet aan de orde.
Er wordt opgenomen dat vistrappen worden ontzien. De brug in de
omleiding N279 over Aa ligt op dermate grote afstand van de eerste
vistrap dat het functioneren van de vistrap en het onderhoud aan de
vistrap niet nadelig wordt beïnvloed.

4384247
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De foutieve verwijzing in artikel 1.24 b (1.23a i.p.v. 1.24a) zal worden
gecorrigeerd.

Nota van Zienswijze N279 Veghel-Asten

4384488 + 4384486

4385507, 4384571,
4383930, 4374111,
4384564/ 4384563,
4384643+4384644,
4383924, 4369361
4384564/
43845634374468,
4387769, 4383924
4383759,
4385374/
4385375,
4383929,
4382683
4377943
4383924

Aanpassing adres Rijksweg 5: De verkeersbestemming in het Ontwerp
PIP overlapt ten onrechte het onderhavige perceel. De PIP grens wordt
voor vaststelling hierop aangepast.
Wijziging plangrens op diverse percelen.

Aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - landschappelijke inpassingtoegevoegd op diverse percelen.
Bestemming 'Groen' vervangen door geldende bestemming (afhankelijk
van de geldende bestemming ter plaatse betreft dit Bedrijf - 2, of Be
drijventerrein, of Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaar
den) met een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming 'Groen', onder
voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 3.5, 4.3 en 5.3.
Aanduiding 'Wetgevingzone - planherziening'.
Bestemming 'Verkeer - 2' toegevoegd.
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5

Ambtshalve wijzigingen

Verbeelding

Toelichting

Regels

De bestemming Leiding - Riool bij de
Wolfsputten is aangepast: de uitstul
ping van het plangebied over het water
is verlegd naar het zuiden en naar het
oosten. De ligging van dubbelbestemmingen voor de rioolleidingen zijn
aangepast aan de definitieve leidingtracés.
In de oksel van de aansluiting Deurneseweg op de N279 in Ommel is de
bestemming Verkeer toegevoegd, t.b.v.
een bestaande weg. Tevens is binnen
de nieuwe aansluiting de bestemming
'Groen' vervangen door 'Verkeer - 2'.
Aanpassing ligging groene long naar
Noordwestzijde Boerdonkse Aa, met
uitzondering van zone van 20 meter
breed langs Boerdonkse Aa.
Kleinschalige aanpassing
Wolfsputten 6.

plangrens

Kleinschalige

plangrens

aanpassing

Pater vd Burgtweg 1
Kleinschalige aanpassing plangrens
Bosscheweg 17, 19, 21, 23 en Rijksweg
31.
Kleinschalige aanpassing plangrens ten
noorden van Middenweg 3.
Kleinschalige aanpassing plangrens ter
plaatse van Morgenstraat 2.
Opgenomen is het onderzoek naar de
afsluiting van de Professor Dondersweg
van de hoofdrijbaan en de afsluiting
van de Sluisweg van de hoofdrijbaan in
paragraaf 5.2 van de toelichting.
in par. 5.8 wordt verwezen naar Bijlage
14. Dit is gewijzigd in Bijlage 13.
Invoeging bijlage 32 aanvullend akoes
tisch onderzoek 7,5 meter.
Artikel 5 en 6: de maximale bouwhoog
ten van geluidwerende voorzieningen
in lid 2 en 3 verschillen. De maximale
maat van lid 2 wordt doorgevoerd in lid
3, namelijk 4,5 meter. Het cijfer '9'
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Verbeelding

Toelichting

Regels
wordt uit artikel 6.2.b onder 2 verwij
derd.

Op enkele locaties vervalt de bestem
ming 'Groen'. Hier wordt toegevoegd
de bestemming 'Verkeer - 2' met de

Aan de bestemming 'Verkeer-2' wordt
de aanduiding 'specifieke vorm van
verkeer - landschappelijke inpassing' in

aanduiding 'specifieke vorm van ver
keer - landschappelijke inpassing'.
Deze aanduiding komt niet voor bij de
oksel van de Oostappensedijk.

artikel 6.1 onder b.
Tevens is in artikel 6.4 de wijzigingsbe
voegdheid opgenomen van de be
stemming 'Verkeer - 2' naar Agrarisch
met waarden - Landschaps- en natuur
waarden.
In de bestemming 'Groen' in artikel 4.1
onder c is 'landschappelijke inpassing'
toegevoegd.
Afstemming van de teksten met be
trekking tot stikstof en passende be
oordeling aan de reeds opgenomen
bijlage 5 bij de toelichting (Berekening
stikstofdepositie). Bijlage 23 met be
trekking tot stikstof is verwijderd.
Art 1.8 (begrip 'Bestaand') is gewijzigd,
zodat dit beter aansluit op de regels
waarin het begrip bestaand voor komt.
Toegevoegd aan artikel 1 is lid 1.22
landschappelijke inpassing, artikel 1 is
voor het overige vernummerd.
Artikel 4.3.2 ( Wijziging naar Agrarisch
met waarden - Landschaps- en natuur
waarden) is gewijzigd: Van de wijzi
gingsbevoegdheid als bedoeld in lid
4.3.1 mag gebruik worden gemaakt,
voor zover het gronden betreft waar
van na realisatie van de bestemming
'Groen' is gebleken dat zij niet zijn, of
worden, ingezet voor landschappelijke
inpassing.

Bestemming 'Groen' vervangen door
geldende bestemming Agrarisch met
waarden - Landschaps- en natuurwaar
den met een wijzigingsbevoegdheid
naar de bestemming 'Groen', onder
voorwaarden, zoals opgenomen in
artikel 3.5 ter plaatse van perceel aan
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Verbeelding

Toelichting

Regels

de Wolfsputten bij rioolleiding.
AWL aanduiding sba-1 toegevoegd
(daar waar geen sa-kwetsbare soorten
aanduiding ligt).
Verruiming van de dubbelbestemming
'Leiding-Gas' ter plaatse van Veghel en
Keldonk.
Toevoeging van de bestemming 'Bedrijf-2'.

Toevoeging aan Hoofdstuk Juridische
planopzet.

Toevoeging bestemmingsregeling.

Toevoeging van de bestemming 'Be

Toevoeging aan Hoofdstuk Juridische

Toevoeging bestemmingsregeling.

drijventerrein'.

planopzet.
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Bijlagen

Bijlage 1 Advies van Commissie voor milieueffectrapportage
Bijlage 2 Advies van BrabantAdvies
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Bijlage 1 Advies van Commissie voor milieueffectrapportage

Nota van Zienswijzen N279 Veghel-Asten

229

(Jer
Commissie voor de

milieueffectrapportage

N279 Veghel - Asten
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
31 juli 2018 Z projectnummer: 3155
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1.

Advies in het kort
Het plan
De provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan opgesteld voor de aanpas
sing van de N279 tussen Veghel en Asten. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en
vloeiender afwikkeling van het verkeer en tot een verbetering van de leefbaarheid. De provin
cie heeft de milieugevolgen onderzocht van verschillende alternatieven voor de aanpassing
van de weg en van de aansluitingen daarop. Het milieueffectrapport (MER), waarin ze die
gevolgen beschrijft, heeft ze ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage1. In dit advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en de volledig
heid van het MER.

Het oordeel
De Commissie concludeert dat het MER alle essentiële informatie bevat over de milieugevol
gen van de aanpassing van de N279 tussen Veghel en Asten. Hiermee kan de provincie het
milieubelang volwaardig meewegen in haar besluit over het plan. Uit het MER blijkt dat opti
malisatie van de bestaande weg (alternatief 1) de verkeersproblemen even goed oplost als het
alternatief met een omleiding bij Dierdonk (alternatief 3), maar minder negatieve milieueffec
ten veroorzaakt. Toch wordt alternatief 3 gekozen. Hoe de weging tussen de verschillende
alternatieven heeft plaatsgevonden en hoe de keuze is gemaakt, is voor de Commissie on
duidelijk. In hoofdstuk 2 licht ze dit oordeel toe.

De procedure
Voor het aanpassen van de N279 tussen Veghel en Asten wordt de procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen. Die procedure omvat het opstellen van een provinciaal inpassingsplan en van een plan-MER. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heb
ben het initiatief genomen om de N279 aan te passen en Provinciale Staten nemen als be
voegd gezag een besluit over het voorstel.

2.

Toelichting op het oordeel
Onderzochte alternatieven en varianten
Met een verkeersanalyse is bepaald op welke delen van het traject en bij welke aansluitingen
tussen nu en 2030 overbelasting optreedt en waar zich onveilige situaties voordoen. Het MER
beschrijft verschillende alternatieven en varianten voor het oplossen van (te verwachten)
knelpunten. De analyse laat zien dat tot 2030 nog geen extra rijstroken nodig zijn.12

1

De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan in bijlage 1
van dit advies. U vindt de projectstukken die bij die advies zijn gebruikt door op www.commissiemer.nl nummer 3155
in te vullen in het zoekvak.

2

In het verkeersonderzoek is een voorzichtige schatting gemaakt van het probleemoplossend vermogen van nieuwe
technologieën (SMART Mobility). Aangenomen is dat hierdoor het verkeer op de weg met 3% zal afnemen en dat de
capaciteit met 5% zal toenemen. Extra rijstroken zijn in enkele alternatieven alleen voorzien op het bestaande tracé door
Veghel.
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Het MER beschrijft ook de voorwaarden die de provincie aan de oplossing heeft gesteld. Zo
moet het een regionale gebiedsontsluitingsweg blijven waar een maximale snelheid van
80 km/uur geldt. Verder moeten aansluitingen zo veel mogelijk ongelijkvloers worden en zo
worden ingericht dat, indien nodig, uitbreiding naar 2x2 rijstroken eenvoudig mogelijk is.
Op grond van de gestelde voorwaarden en de resultaten van de verkeersanalyse is gekozen
voor onderzoek naar een optimalisatie van de bestaande weg en naar de aanleg van omlei
dingen ten zuidwesten van Veghel en ten oosten van Dierdonk. Ook is er gevarieerd met de
vorm3 en plaats4 van de meeste kruisingen en aansluitingen om te bepalen wat de invloed
daarvan is op het verkeer en op de milieueffecten.

Veghel

2x1 omleiding

veghel

2x1 omleiding

Erp

Zïjtaart'v

Keldonk

Boerdonk
Gemert

Beek en Donk

Aarle-Rixtel
Bakel

Helmond

Deurne
Eindho1

Vlierden

Ommel

Asten

Overzicht van het onderzochte tracé. Bron: Samenvatting MER.

3

Zoals het aanleggen van een brug of tunnel.

4

Zoals het verschuiven van een knooppunt langs het tracé.
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Effectenonderzoek gestructureerd en grondig uitgevoerd
De milieueffecten zijn op verschillende aggregatieniveaus beschreven: voor het tracé als ge
heel, voor vijf deelgebieden en voor de varianten van iedere aansluiting. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld de effecten van de omleiding bij Veghel en van die bij Dierdonk afzonderlijk
worden beoordeeld. Het effectenonderzoek is zeer gestructureerd en grondig uitgevoerd.
Voor ieder aggregatieniveau is dezelfde structuur aangehouden. Hierdoor zijn effectbeschrijvingen steeds terug te vinden en onderling te vergelijken. Omdat veel en gedetailleerd
kaartmateriaal is gebruikt, krijgen ook individuele belanghebbenden een goed beeld van
wijzigingen die in de eigen omgeving zullen optreden.

Veelheid aan criteria
De alternatieven en varianten zijn beoordeeld op grond van ongeveer 60 criteria. Door het
grote aantal criteria is het MER bijzonder omvangrijk geworden. Volgens de Commissie zijn
niet alle criteria (even) relevant. Zo zijn op alle niveaus de gevolgen voor de externe veiligheid
en de grondwaterkwaliteit gescoord ondanks het feit dat er geen 10-6-contour wordt gevon
den en het plan nergens wijzigingen in de grondwaterkwaliteit veroorzaakt. Verder zijn effec
ten op de gezondheid beschreven door toekennen van een GES-score5. Omdat het een weinig
gedifferentieerde beoordelingsmethodiek betreft, voegt deze score nauwelijks iets toe aan de
informatie over geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. En voor geluid is naast het aantal
ernstig gehinderden ook de verschuiving in de blootstelling in kaart gebracht. Omdat bij
voorbeeld een geluidtoename van 64 naar 65 dB niet met een afname van 51 naar 50 dB kan
worden vergeleken, is het naar het oordeel van de Commissie niet zinvol om de som van alle
verschuivingen te beschouwen.
Een kritische (voor)beschouwing op de te verwachten effecten had volgens de Commissie
geresulteerd in minder omvangrijke beoordelingstabellen en een compacter en toegankelijker
MER.

Het voorkeursalternatief: onduidelijke waardering van effecten
Zoals eerder aangegeven, heeft de provincie voor dit plan drie doelen geformuleerd: verbete
ren van de doorstroming, vergroten van de verkeersveiligheid en verbeteren van de leefbaar
heid.
De provincie kiest ervoor om deze doelen te realiseren door bij Dierdonk een omleiding aan
te leggen en de rest van het tracé te optimaliseren (alternatief 3). Het onderzoek naar de
plaats en vorm van de aansluitingen wordt gebruikt om uit dit alternatief het voorkeursalter
natief af te leiden.6, 7 Voor een omleiding bij Veghel wordt niet gekozen omdat daarmee de
verkeersdoelen niet worden gerealiseerd en grotere effecten op het milieu te verwachten

5

GES = gezondheideffectscreening.

6

Zie hiervoor bijvoorbeeld hoofdstuk

7

Een groot aantal zienswijzen bevat zeer specifieke suggesties voor aanpassing van bepaalde aansluitingen of

6

van de samenvatting van het MER en hoofdstuk 7 van het hoofdrapport.

kunstwerken of over de uitwerking of aanpassing van hinderbeperkende maatregelen. Voorbeelden zijn de zienswijzen
van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel (4383610), de gemeenten Helmond (4383481) en Laarbeek (4383749), de
dorpsraden van Boerdonk (4385847) en Keldonk (4384276), ZLTO (4382635), de wijkraad Brouwhuis (437231 2) en de
zienswijzen 4381 822 en 4383759. De Commissie adviseert om in de reactienotitie op de zienswijzen aan te geven waar
in het proces van alternatievenontwikkeling de voorgestelde aanpassingen of maatregelen zijn beschouwd en waarom
ze zijn afgevallen of om aan te geven hoe ze in de verdere detaillering van het voornemen zullen worden meegenomen.
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zijn.8 De Commissie constateert dat optimalisatie van het volledige tracé (‘alternatief 1 ’ in het
MER) de verkeersknelpunten even goed oplost als het alternatief met een omleiding bij Dierdonk.9
Het projectdoel ‘verbeteren van de leefbaarheid’ heeft de provincie omschreven als:
»
het reduceren van de geluidbelasting door het verkeer op de N279 tot onder 65 dB en
»
het streven naar duurzame infrastructuur die goed is ingepast in het landschap en effec
ten op natuurwaarden zo veel mogelijk probeert te verminderen.10 11
De Commissie stelt vast dat het alternatief zonder omleiding bij Dierdonk op 23 van de ‘leefbaarheidscriteria’, beter scoort dan dat met omleiding. Beide alternatieven scoren op 26 van
deze criteria gelijk. Zo is zonder omleiding de invloed op het stelsel van beken en waterlopen
en het landschap veel kleiner. Ook zijn er minder effecten op de natuur en de recreatie11, is
het ruimtebeslag kleiner en moeten minder mensen gedwongen verhuizen. Het te compense
ren oppervlak natuur is ook ongeveer 9 ha of 20% kleiner.
De omleiding bij Dierdonk scoort op 4 criteria beter dan alternatief 1, namelijk op ‘verschui
ving in de blootstelling aan geluid’, ‘verandering in het groepsrisico’, ‘doorsnijding op stede
lijk afwegingsniveau’ en ‘beïnvloeding ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving’. Reduc
tie van de geluidbelasting is een belangrijk projectdoel en het totale aantal ernstig geluidgehinderden is daarmee een belangrijk criterium. Dit scoort voor alle alternatieven ‘0’ en is dus
niet onderscheidend. Bij opwaarderen van het bestaande tracé neemt het aantal ernstig gehinderden ten opzichte van de huidige situatie in de omgeving Helmond en Dierdonk12 13
toe14
met ongeveer 5% (2 5 personen) tot 496, terwijl het bij aanleggen van een omleiding met 3%
(16 personen) afneemt tot 455.13, 14
Hoe het grote aantal positievere scores voor alternatief 1 en het kleinere aantal voor de om
leiding bij Dierdonk ten opzichte van elkaar zijn gewogen, blijkt niet uit het MER en ook niet
uit de toelichting op het inpassingsplan. Omdat de omleiding bij Dierdonk de meest ingrij
pende keuze is die met dit plan wordt gemaakt, is het belangrijk dat de keuze hiervoor en de
weging ten opzichte van de afgevallen alternatieven helder worden onderbouwd.15

8

Zo pakken de opties met een omleiding bij Veghel op het gebied van aantasting van de natuur, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden en geluidhinder ongunstiger uit dan de opties zonder omleiding.

9

Met een omleiding zou volgens het MER de bereikbaarheid van stads- en dorpskernen beter zijn dan zonder omleiding.
Hiervoor zijn alleen de verbindingen Helmond-N279 en Dierdonk-N279 beoordeeld. Alternatief 1 scoort ‘-’ omdat men,
door de beperking van het aantal aansluitingen, één keer extra moet afslaan om op de N279 te komen. In alternatief 3,
dat

scoort op dit criterium, moet men één keer extra afslaan om van het oude tracé op de omleiding van de N279 te

komen. Daarmee onderscheid alternatief 1 zich volgens de Commissie op dit criterium niet van alternatief 3.
10

Zie hiervoor blz. 7 van de samenvatting van het MER.

11

Zie hiervoor de zienswijze van gezamenlijke ondernemers rondom de Heikant (nr. 4375763).

12

Deelgebied 4 in het MER.

13

Zie hiervoor bijlage 7 bij het MER. Overigens constateert de Commissie dat de aantallen ernstig gehinderden in de
tabellen van deze bijlage niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn. In antwoord op vragen hierover heeft de
provincie aangegeven dat het ontbreken van gegevens over de aanpassing bij Ommel en het afronden van resultaten de
inconsistenties verklaren.

14

Daarbij verplaatst de hinder zich van Helmond en het westen van de wijk Dierdonk naar de oostkant van die wijk.

15

Dat die weging helder moet worden onderbouwd, blijkt ook uit de talrijke zienswijzen die stellen dat de verkeersdoelen
met alle alternatieven worden gerealiseerd en dat het VKA kostbaarder is en meer milieuschade veroorzaakt dan
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De Commissie adviseert om in de toelichting bij het inpassingspian te beschrijven welke rol
het MER heeft gespeeld bij de keuze van het alternatief 3 ais basis voor de uitwerking van het
voorkeursalternatief.

Uitwerking van de compensatie-opgave
Het MER gaat in op de wettelijk verplichte mitigatie- en compensatiemaatregelen die voort
komen uit het voornemen.16 De maatregelen worden in het MER vooral globaal en in de vorm
van kansen geduid. In enkele zienswijzen wordt hierop gewezen.17 Zo constateert de Bra
bantse Milieufederatie onder andere dat sommige van de gebieden die voor natuurcompen
satie zijn aangemerkt, al natuurverlies bij andere projecten moeten compenseren. De Com
missie constateert dat de mogelijkheden voor mitigatie en compensatie die in het MER wor
den gepresenteerd, nog concreet moeten worden vastgelegd.

alternatief 1. Voorbeelden zijn de zienswijze van de gemeente Gemert-Bakel (4384056), de stichting Klankbord AarleRixtel (4383590) en de zienswijzen 4379463 en 4381 661.
16

Zie hiervoor bijvoorbeeld blz. 56-58 van het hoofdrapport, paragraaf 2.2.5 van het bijlagerapport Natuur en het

17

Zoals de zienswijzen van de gemeente Gemert-Bakel (4383748), de Brabantse milieufederatie (4385888) en het

ruimtelijke kwaliteitsplan (bijlage 25 bij het MER).
Waterschap Maas en Aa (4832700).
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BULAGE 1: Projectgegevens toetsing

Toetsing door de Commissie
De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het
MER de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie ontbreekt of
onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende
informatie in haar ogen kan leiden tot andere afwegingen. Dan adviseert zij de ontbrekende of
gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit wordt genomen.
Meer informatie over de Commissie en over haar werkwijze vindt u op onze website.
Samenstelling van de werkgroep
Bij dit project bestaat de werkgroep uit:
ing.Eugène de Beer
dr. Henk Everts
drs. Roeland van Kerkhoff
dr. Johan Lembrechts (secretaris)
Marja van der Tas (voorzitter)
dr. Fred Woudenberg
Besluit waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld
Vaststellen van een provinciaal inpassingsplan
Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld?
Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist
zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten
het gaat. Voor deze procedure gaat het in ieder geval om de activiteit D1.1, “wijzigen of uit
breiden van een autoweg”.
Bevoegd gezag
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant
Initiatiefnemer
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken?
De Commissie heeft de zienswijzen en adviezen gelezen die het bevoegd gezag tot 13 juli
heeft toegestuurd. Ze heeft ze in haar advies verwerkt, voor zover relevant voor het MER.
Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld?
U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl projectnummer 3155 in te vullen in het zoekvak.

Commissie voor de milieueffectrapportage
A. v. Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

t 030-2347666
e mer@eia.nl
w commissiemer.nl
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BrabantAdvies
Brabantlaan 3
5216 TV 's-Hertogenbosch
info@brabantadvies.com
www.brabantadvies.com
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Geacht College,
De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft een toegewezen taak in het adviseren
over MER-projecten in de provincie Noord-Brabant. In dat kader komen wij graag tegemoet aan
uw verzoek van 18 juni 2018 om te adviseren over het ontwerp PIP voor N279 Veghel-Asten.
De PRL adviseert:
»

over dit project omdat het in de regio consequenties heeft voor de leefomgeving o.a.
ruimtelijk, milieukundig en sociaal;

»

als vervolg op het advies dat wij op 20 december 2016 hebben uitgebracht over de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau;

»

met een integrale kijk en afweging door kennis en netwerken van de verschillende
domeinen van BrabantAdvies te betrekken via de adviesraden, de Provinciale Raad
Gezondheid, SER Brabant en Young Professionals Brabant;

»

op hoofdlijnen vanuit een Brabantse scope. Zij kijkt hierbij breder dan alleen naar
milieueffecten.

Allereerst brengen wij u het volgende strategische punt onder de aandacht:
1. Expliciete koers voor toekomstbestendige mobiliteit
We realiseren ons dat verbetering van de N279 Veghel-Asten een complex project is en al een
lange historie kent. Het is relevant dat er nu knopen worden doorgehakt en keuzes worden
gemaakt waarbij we constateren dat de Commissie voor de Milieueffectrapportage
opmerkingen maakt bij het MER daar waar het gaat om motivatie voor de omleiding bij
Dierdonk1.
Bij dit project zien we het spanningsveld tussen korte termijn oplossingen voor knelpunten
versus de lange termijn transitie van het verkeerssysteem in Noord-Brabant en elders.
In het ontwerp PIP is een keuze gemaakt voor 2x1 inclusief de optie om eventueel op termijn
over te schakelen naar 2x2. De keuze voor 2x1 is onderbouwd met onder meer uitkomsten van
rekenmodellen van de provincie die aangeven dat deze capaciteit van de weg tot 2030
toereikend is.

1

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p31/p3155/a31 55ts.pdf

3

Bij de keuze voor 2x1 hebben wij de volgende aandachtspunten:
a.
Draag een expliciete koers uit2. Dit kan het plan sterker legitimeren dan nu het geval is.
Een koers die aangeeft dat er nu geïnvesteerd wordt in slimmere en andere vormen van
mobiliteit van personen en goederen en in gedragsverandering. Uiteindelijk zal blijken of de
keuze voor 2x1 toereikend is, zie ook onze opmerkingen over monitoring onder punt e.
b.
Inzetten op 2x1 betekent dat het druk zet op innovatie, om nieuwe methoden van
mobiliteit te ontwikkelen en in te zetten. Technologisch zal er steeds meer mogelijk zijn. De
vernieuwing in mobiliteit kan zorgen voor minder verplaatsingen in het woon, werk- en
transportverkeer via concepten als Mobility as a service. We zien verschillende pilots van start
gaan zoals de campagne 'Slimme Reis!' die forenzen verleidt om vaker de auto te laten staan
en het initiatief van bedrijven om gezamenlijk de omvang van het vrachtverkeer terug te
dringen door hun logistiek beter in te richten3.
c.
Verbind het vraagstuk van mobiliteit voor zover relevant met andere domeinen. Speel
in op de effecten van verwachte uitbreiding van werkgelegenheid op bedrijventerreinen aan de
N279 voor de verkeersstromen. Dit kan door in beeld te krijgen welke soort nieuwe
medewerkers er nodig zijn en waar deze geworven worden. Want hoe dichterbij, hoe korter de
reisafstand, hoe kansrijker het ontmoedigen van autoverkeer en het gebruik van alternatieven
als de fiets. Organiseer bij deze nieuwe bedrijvigheid een nauw samenspel met werkgevers. Zij
kunnen invloed hebben op het reisgedrag van hun medewerkers.
d.
Zet (nog) meer in op verkeersveiligheid. Het is positief dat met de plannen onder meer
de veiligheid voor fietsers verbetert door het creëren van ongelijkvloerse kruisingen en
gescheiden en waar mogelijk vrij liggende fietsbanen. Daarnaast zijn er signalen dat het
intensievere vrachtverkeer, onder meer veroorzaakt door de uitbreiding van de container
terminal bij Veghel, regelmatig tot onveilige situaties leidt. Bij een keuze voor 2x1 (en ook bij
2x2) betekent dat verkeersveiligheidsmaatregelen nodig zijn zoals extra inzet op handhaving
om bijvoorbeeld hardrijders tegen te gaan.
e.
Zorg voor een integrale benadering van de monitoring. Hierin worden de effecten van
het ingezette beleid voor 2x1 op verschillende aspecten regelmatig en nauwgezet gevolgd. Het
gaat hier om doorstroming en veiligheid van het verkeer en de leefbaarheid inclusief het
onderdeel gezondheid4.
Geef ook de inzet en uitkomsten van het totale programma van SmartwayZ.nl in relatie tot dit
tracé weer zoals de uitkomsten van diverse pilots.

2

We refereren in dit verband aan het advies van de Raad Infrastructuur en Leefomgeving 'Van B naar Anders' van mei

2018 dat spreekt van een noodzakelijke cultuuromslag op het terrein van mobiliteit. Onder andere wordt aanbevolen
dat het Rijk duidelijk richting geeft aan de mobiliteitstransitie en om bestaande infrastructuur beter en anders te
gebruiken. Dit zou vergelijkbaar voor de provincie kunnen gelden. Zie RLI advies
https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/van-b-naar-anders
3

4

Zie https://www.smartwavz.nl/nl/actueel/
Bij monitoring van gezondheidsaspecten is te overwegen ook aandacht te hebben voor aspecten van

gezondheidsbeleving. Hierbij kan gedacht worden aan bezorgdheid, geluidgevoeligheid, vertrouwen in de overheid en
erkenning van impact; en aan het maken van onderscheid in directe en indirecte effecten op verschillende groepen
zoals omwonenden, werkenden en recreanten.
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Maak een stappenplan waarin adequaat en tijdig met behulp van verzamelde data en
ervaringen aangegeven wordt wanneer en hoe discussie en besluitvorming over op te lossen
knelpunten en optie 2x2 aan de orde is. Geef daarbij aan wat bepalende indicatoren zijn. Richt
de monitoring ook zo in om succesvolle pilots op te schalen.
Daarnaast is het ons inziens van belang veranderingen en ontwikkelingen ook op andere
relevante domeinen regelmatig in beeld te brengen zoals de mate van participatie van het
lokale en regionale bedrijfsleven, het herstel van natuur en landschap. Betrek bewoners en
bedrijven bij het opstellen van het plan van monitoring en mogelijk ook bij de uitvoering
hiervan.

Daarnaast hebben wij bij de uitvoering de volgende aandachtspunten:
2. Zekerheid voor herstel en compensatie van natuur en landschap
Het voorgestelde tracé houdt onder andere een omleiding bij Helmond-Noord (Dierdonk) in. Dit
betekent een forse ingreep in het landschap en daar aanwezige natuur. We realiseren ons ook
dat er daarnaast gevolgen zijn voor de agrarische bedrijfsvoering zoals de bereikbaarheid en
de verkaveling van de percelen.
Wij roepen u op - waarbij we ons realiseren dat het om een omvangrijke opgave gaat - dat u
zich maximaal inspant om herstel en compensatie van natuur en landschap voortvarend
ruimtelijk en financieel op te pakken en zeker te stellen. Wij refereren hierbij ook aan de
betrokkenheid en zorgen van burgers.
Ook bepleiten wij dat bij de verbetering van de N279, met name in het beekdal van de Aa,
ingespeeld wordt op de effecten van klimaatverandering en dat de inrichting voldoende
klimaat- en water robuust is. Wij geven u ter overweging om hierbij het concept van de zgn.
klimaatbuffers te betrekken.5
3. Brede toepassing van duurzaamheid
Het is positief dat bij de aanbesteding in de volle breedte wensen en eisen ten aanzien van
duurzaamheid zijn opgenomen. Hierbij kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld een
deelauto-parkeerplaats voor (elektrische) voertuigen. Wij roepen u op deze brede
duurzaamheidsbenadering bij de uitvoering, gebruik en onderhoud ook te borgen.
4. Circulaire viaducten
In de uitvoering van het project zijn onder meer viaducten bij de ongelijkvloerse kruisingen
voorzien. Vaak worden deze ontworpen met een traditionele technische levensduur van 50 jaar
of zelfs meer.

5

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om effecten van klimaatverandering op te
vangen. Zij kunnen een rol spelen onder andere bij het vasthouden en opvangen van water en het voorkomen van
watertekorten. Zie https://www.klimaatbuffers.nl/

5

Speel bij het ontwerp voor zover mogelijk in op de mogelijkheden van toepassing van nieuwe
technologie. Wij refereren hierbij aan verkenningen naar het modulair ontwerpen van een
viaduct6.
5. Betrokkenheid omgeving
We waarderen het dat burgers betrokken zijn en dat zij hun wensen over de inrichting via
werkateliers kenbaar hebben kunnen maken. Ook vinden we het van belang dat er integraal bijvoorbeeld ook aandacht voor water- en cultuurhistorische aspecten - bij deze
gebiedsontwikkeling wordt gekeken en gehandeld. Wij roepen u op dit proces krachtig voort te
zetten. Dit biedt de mogelijkheid voor meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid en samen
optrekken.
Wij wensen u succes met de uitwerking van het plan en hopen u hiermee naar voldoening te
hebben geadviseerd.
Met vriendelijke groet,

Pieter van Geel
BrabantAdvies,
voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving

6

Rijkswaterstaat heeft in het kader van de vervangings- en renovatieopgaven van bruggen en sluizen, samen met

ketenpartners een circulair viaduct ontworpen voor de nieuwe N18. Zo'n modulair opgebouwd viaduct bestaat als het
ware uit legoblokken die hergebruikt kunnen worden.

6

